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Mestre e Discípulo 

 

- Venham senhores; o espectáculo vai começar! Não percam!  

- Asseguro-vos que é único PORQUE EU VI! 

 

Florença, 1413. Piazza San Giovanni. 

À porta da catedral de Santa Maria del Fiore, defronte ao Battisterio de San 
Giovanni, um homem, Filippo Brunelleschi de seu nome, faz questão de fazer 
pública demonstração da sua descoberta. (Que a circunstância tenha a pompa 
devida, porque bem o merece). 

Honrado com o convite do Mestre, subi para a banqueta, coloquei a tavoletta em 
posição, ajustei correctamente o espelho, tal como ele me disse, e espreitei... 

- Não se vê nada, Mestre! - exclamei.  

- Claro que não! - retorquiu ele sorrindo. E, num gesto preciso e rápido, retirou 
o pano que tapava a tavoletta por detrás. 

- Ah, agora já estou a ver. Oh!... O Battisterio, que lindo!... Mas como é isto, 
parece que está ali o meu olho!? E como é que estou a ver o Battisterio se ao 
mesmo tempo o estou a tapar? 

E aí Filippo disse-me: 

- Agora, Pierino, - (era assim que ele me chamava) - desloca suavemente o 
espelho a direito - (era absolutamente necessário mover o espelho no mesmo 
plano) - e diz-me o que vês. 

- Continuo a ver o Battisterio, Mestre. E estou a arrastar o brilho com o 
movimento! O olho ainda lá está.... 

- E há-de continuar a estar, giovanotto - disse, sentindo claramente quão 
proféticas eram as suas palavras - mesmo quando deixares de o ver! 

Peço desculpa, mas vi-me forçado a contar este episódio da minha infância, 
porque, como podem imaginar, foi determinante e em última análise justifica a 
minha presença aqui. É claro que o meu encantamento foi tal, para além do 
espanto, que aguçou ainda mais a curiosidade dos presentes que mal 
esperavam para ver. E depois sucediam-se os incredibili, non è possibile, non è vero 
- até Ghiberti, que, como se sabe, não se dava lá muito bem com o Mestre, 
estava fascinado - e logo os ma como, com’ è fato, che cos’ è? 

Che cos´é? 

Ora, é a perspectiva! A dolce1, claro. 

                                                 
1 Alusão à expressão - che dolce è questa prospettiva! - pronunciada por Paolo Uccello, que costumava 

trabalhar até altas horas da madrugada nas suas perspectivas, quando a sua mulher lhe suplicava que 
viesse deitar-se. 
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Reconstrução experimental do funcionamento da 1ª tavoletta 

Brunelleschi 

 

Este evento, descrito por Antonio Manetti2, marca o nascimento do sistema de 
projecção conhecido como perspectiva3 artificialis, por oposição à perspectiva 
naturalis4 que se ocupa do fenómeno visual em si mesmo sem se interessar pela 
representação, ou seja, de uma construção geométrica que se classifica como 
projecção central (também dita divergente ou cónica) que faz do centro de 
projecção o observador, dos raios projectantes os raios visuais, e do plano de 
projecção o plano do quadro. Assim, a perspectiva de um objecto, para uma 
dada posição do observador, será então o desenho bidimensional resultante da 
intersegatione della piramide visiva5 (ou cone visual), que tem como vértice o 
observador, com o plano do quadro. 

 

fig. 1 - "Janela de Leonardo" segundo Brook Taylor (1811) 

Esse desenho é uma projecção e é precisamente este facto que convém começar 
por salientar.  

A genial ideia de transformar o quadro - tela do pintor - num plano 
transparente, a tal janela aberta para o mundo de que falará Alberti e a que 

                                                 
2 Manetti, Antonio Tuccio (1423-1497), Vita di Ser Brunelleschi. 
3 Perspectiva é uma palavra latina que significa “ver através de”. 
4 A perspectiva naturalis ou communis designava então a Óptica. 
5 Expressão de Alberti. 
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Dürer, inspirado por Leonardo, dará expressão gráfica nas suas famosas 
gravuras, onde os contornos dos objectos se podem delinear como resultado da 
intersecção dos raios visuais com esse mesmo plano, é de facto a chave do 
problema.  

E, desde que esteja assegurada a tradução gráfica da relação de posição 
existente entre observador, objecto e quadro, que Brunelleschi realiza através 
della pianta e della elevazione tal como refere Vasari6, resta traçar os raios visuais, 
em projecção horizontal e em projecção vertical, e procurar a sua intersecção 
com o quadro, e assim se dará legitimidade à construção gráfica cuja finalidade 
principal é a de criar no plano uma imagem fortemente evocadora da realidade 
tridimensional do espaço. Como refere Leonardo, la prospettiva è di tale natura 
ch’ella fa parere il piano rilievo e il rilievo plano.7 

 
fig. 2 - Costruzione legittima 

É a costruzione legittima,  assim chamada  para a distinguir das construções para-
perspécticas dos pintores do trecento italiano, como Duccio, Giotto e seus 
seguidores e, fundamentalmente, Ambrogio Lorenzetti que andou lá perto, mas 
se quedou pela definição nem sempre muito clara de um ponto de fuga central, 
que Alberti viria a designar mais tarde punto centrico. Se é verdade que na 
“Anunciação” de 1334 se verifica a perfeita convergência num ponto, das linhas 
da quadrícula do pavimento ortogonais ao quadro, o facto é que não existem 
elementos nos outros planos definidores da caixa espacial que permitam 
confirmar que o pintor se libertou definitivamente do eixo de fuga ou espinha 

de peixe adoptado na “Apresentação no Templo” realizada dois anos antes. 

                                                 
6 Vasari, Giorgio (1515-1574), “Vita di Filippo di Ser Brunellesco” in Le vite..., Florença, 1550. 
7 Vinci, Leonardo da, The notebooks of Leonardo da Vinci, Nova Iorque, Dover Publications, 1970, vol I, 

p.27. 
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fig. 3 - "Anunciação", 
Ambrogio Lorenzetti, 1344 

fig. 4 - "Apresentação no Templo", 
Ambrogio Lorenzetti, 1342 

A ideia de projecção não era nova. Basta lembrar as projecções cartográficas de 
Ptolomeu e, muito particularmente, o sistema de projecção cenográfica do 
Ecumene, seu terceiro método cartográfico (que ele descreve mas não desenha), 
que nos fornece gráficos perspécticos da superfície geodésica ao ser realizado a 
partir de um centro de projecção situado a distância finita. 

No entanto Ptolomeu, apesar de ter escrito um tratado de Óptica, não 
vislumbrou a relação do sistema cartográfico, por ele detalhadamente descrito, 
com a visão e, muito menos, com o sistema de projecção que nos permite a 
figuração das coisas vistas. 

Pode admitir-se que Brunelleschi conheceria o 3º método cartográfico de 
Cláudio Ptolomeu pois é sabido que o texto original grego da Geographia tinha 
sido trazido para Florença por Manuel Chrisolara e Agnolo da Scarperia em 
1400, após uma viagem aventurosa que os conduziu a Bizâncio com o objectivo 
de fazer uma recolha de manuscritos gregos antigos, destinados à escola 
linguística privada dos jovens patrícios florentinos. 

 
fig. 5 - Projecção cenográfica - 3º método cartográfico de Ptolomeu 

Mas o facto de o conhecer, o que é verosímil, não lhe retira qualquer mérito. A 
Brunelleschi caberá sempre, pelo menos, o que não é nada pouco, a inteligente 
ideia de humanizar os elementos definidores de uma projecção central, como 
concretização de uma situação espacial que relaciona o observador com o 
objecto observado e visa reproduzir no quadro, colocado de permeio, com 
absoluto rigor geométrico, aquilo que se vê. 
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A construção é agora legítima, como já se disse. Isto é: tem fundamento 
científico; uma base racional, geométrica8. E assim sendo, é difícil não sentir 
nesta vontade enorme de intelectualizar a pintura (escultura e arquitectura), os 
reflexos de uma luta social guiada também por questões de ordem económica, 
como não poderia deixar de ser. 

Tratava-se, de facto, de tentar elevar estas três artes à categoria das artes 
liberales, artes que se praticam com o “cérebro”, deixando a categoria das artes 
mechanicae a que, de acordo com a tradição medieval, estavam relegadas. Aliás 
o objectivo principal de Alberti, no seu Della Pittura9, é precisamente o de 
estabelecer as bases científico-naturalísticas da pintura - o que Leonardo 
corroborará com a sua célebre máxima, la pittura é cosa mentale -, para as quais o 
conteúdo objectivamente científico da perspectiva é determinante e o que, por 
si só, justificava a sua maior qualificação. 

É claro que o reconhecimento deste novo estatuto, que demorou algum tempo a 
ser aceite pelos poderosos, acarretaria uma ascensão na escala social e, por 
conseguinte, melhores remunerações. 

 

Mas para além de inventor, Brunelleschi (1377-1446) foi também um excelente 
divulgador das suas inovações, não pela via teórica mas sim pelo carácter de 
manifesto que assumia cada uma das suas realizações sempre associado ao 
vigor, porque alicerçado numa forte convicção, posto na defesa das suas ideias.  

 
fig. 6 - Busto de Brunelleschi 

Mais do que mostrar era preciso, diria mesmo vital, demonstrar.  

E, naturalmente, é isso mesmo que ele faz quando engendra aquele 
extraordinário dispositivo óptico, que é a sua 1ª tavoletta, criado expressamente 
para comunicar ao mundo a invenção da perspectiva e sublinhar, devidamente, 
a enorme importância do seu feito.  

Manetti fornece-nos algumas indicações preciosas para reconstruir esta 
tavoletta, desaparecida. Sabemos que o Observador se encontra à porta da 
Catedral de Santa Maria del Fiore, 3 braccia10 para o seu interior, e dirige o seu 
olhar para o Battisterio de San Giovanni. Está, por conseguinte, determinada a 

                                                 
8 É importante salientar este facto porque a Geometria era uma das disciplinas que, no âmbito das Artes 

Liberais, pertencia ao grupo das Artes Reais conjuntamente com a Aritmética, a Astronomia e a Música. 

O outro grupo, denominado Artes Sermocinales, era composto pela Gramática, a Retórica e a 

Dialéctica.. 
9 Alberti, Leon Battista (1404-1472), Della Pittura, Florença, 1436. 
10 1 braccio fiorentino é igual a 58 cm. 
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relação do observador com o objecto e é possível representá-la em pianta e 
elevazione, tal como terá feito Brunelleschi, sem dificuldade, fazendo apelo à sua 
formação de arquitecto. 

Pintura

Persp

O1

E

T

Q

Q

O1O2

O- Observador

distância O1Q=  1/2 braccio

Q- Plano do Quadro

T- Tavoletta (1/2 braccio de lado)

E- Espelho (dista 1/4 braccio de O e de Q).



 
fig. 7 - Reconstrução da 1ª tavoletta através da costruzione legittima 

Tentemos agora a colocação do quadro, tendo em conta a forma e as dimensões 
da tavoletta, um quadrado com 1/2 braccio de lado. Ensaiaram-se várias 
hipóteses e verificámos que, se a distância do observador ao quadro for 
também de 1/2 braccio, a imagem do Battisterio tem uma dimensão justa e pode 
ser enquadrada pela envolvente que Manetti descreve. 

Definidos os dados, há que realizar a perspectiva procedendo per via di 
intersegatione,11 recorrendo à costruzione legittima. O processo é moroso, adverte-
se, mas eficaz. Assim o confirma Luigi Vagnetti que esboçou a reconstrução do 
processo segundo este método: pude assim verificar concretamente que as operações 
necessárias, para aplicar o procedimento da chamada costruzione legittima 
brunelleschiana, são fáceis, mas demoradas e trabalhosas de realizar, de modo a exigir 
uma paciência excepcional e já posta à prova, tal como o próprio Filippo Brunelleschi 
deveria possuir porque estava treinado no seu tirocínio de aprendizagem em 
ourivesaria.12 

Se Brunelleschi tivesse ficado por aqui, não faria mais do que revelar que estava 
em condições de representar o espaço de uma forma bastante mais conseguida 
que os seus contemporâneos. Poder-se-ia sempre ir ao local onde a tavoletta foi 
realizada e confrontar a representação com a realidade, desviando 
continuamente o olhar de uma e para outra coisa, e comprovar a fidelidade 
dessa reprodução. No entanto, esta verificação teria sempre um valor 

                                                 
11 Vasari, ob. cit.. 
12 Vagnetti, Luigi, De naturali et artificiali perspectiva, Studi e Documenti di Architettura, 9-10, Florença, 

Libreria Editrice Fiorentina, 1979, p. 200. 
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aproximativo e nunca o carácter inequívoco que Brunelleschi lhe queria 
conferir. 

É então que surge a ideia de virar a imagem do Battisterio contra ele próprio, 
abrindo um orifício na tavoletta no ponto de observação e, através do espelho, 
proporcionar a visão simultânea da realidade e da sua representação, obtendo, 
como por passe de mágica, a fusão de ambas. Ou seja, só assim estaria feita a 
demonstração cabal da possibilidade da pintura poder simular a realidade de 
uma forma convincente, porque alicerçada num desenho construído segundo 
uma regra até então desconhecida, e assim afirmar, claramente, a sua diferença. 

Como o pintor deve eleger um único ponto para ver a sua pintura, tanto em altura como 
em largura e tanto de perto como de longe, de modo a que não haja enganos na 
observação, uma vez que qualquer mudança de posição implica uma visão diferente, ele 
fez no painel de suporte da pintura um orifício no ponto exacto do Battisterio de San 
Giovanni, situado directamente em frente do olho de quem se encontrasse no interior da 
porta central de Santa Maria del Fiore com intenções de o pintar.13 

É claro que, associado ao rigor da construção, que garantia os ajustes 
dimensionais, não se poderia descurar a graduação da luz e da cor: pintou (...) 
com tal minuciosidade e primor, e com tão grande precisão nas cores brancas e negras do 
mármore, que um miniaturista não o teria feito melhor.14 E, para que a ilusão fosse 
total, socorreu-se de um outro pequeno grande artifício que foi o de substituir a 
pintura do céu por prata brunida, de maneira que nela surgiriam reflectidos o ar real 
e a atmosfera como se as nuvens que se vêem na prata as transportasse o vento.15 

E para conseguir a simbiose de tudo isto, o recurso ao espelho, instrumento de 
revelação por conferir ao acto a necessária aura de mistério e de magia, mas 
também instrumento de prova. 

Sob o ponto de vista técnico e aceitando a medida de 1/2 braccio como distância 
do observador ao quadro, verifica-se que o espelho terá de ser colocado a 1/4 de 
braccio do observador, ou seja a metade da distância. De facto, só assim se 
poderá garantir a igualdade dos ângulos de incidência e de reflexão dos raios 
visuais e, por conseguinte, a possibilidade de cada ponto da imagem se 
sobrepor a cada ponto do objecto. No entanto, convém sublinhar que tal só é 
possível devido à simetria perfeita do motivo, já que, devido à rotação da 
tavoletta, se troca o seu lado direito com o esquerdo e vice-versa, o que vem 
reforçar a centralidade própria deste tipo de perspectiva, ideia essa, aliás, que 
estava já inerente na própria concepção do espaço e que permanecerá, longo 
tempo, arreigada ao fenómeno da representação espacial. 

 

 

 

 

                                                 
13 Manetti, ob. cit.. 
14 idem. 
15 ibidem. 
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O

TAVOLLETTA

1/4 braccio

1/4 braccio

ESPELHO

O’

QUADRO

 

fig. 8 - O espelho fig. 9 - Posicionamento do espelho, 
observador e plano do quadro 

Não terá sido para contrariar essa tendência (para além de ser uma 
demonstração da versatilidade do seu método), pelo menos ao nível da 
representação, que Brunelleschi realiza uma 2ª tavoletta, representando em 
visão angular a silhueta de alguns edifícios que conformam a Piazza della 
Signoria a qual, observada directamente a partir do ponto de vista definido, 
seria completada pela restante envolvente? Neste caso, Brunelleschi sabia 
perfeitamente que não podia recorrer ao espelho já que ele só funcionaria se a 
perspectiva fosse central e o motivo a representar simétrico. Terá sido esta, 
quanto a nós, a principal razão da decisão de não utilizar imagens reflectidas e 
não as questões de dimensão apontadas por Manetti.16 

 
fig. 10 - Reconstituição da 2ª tavoletta de Brunelleschi por A. Parronchi 

Mas, voltemos a espreitar pelo orifício da 1ª tavoletta. Que é que vemos? No 
meio da imagem da coisa ou mesmo já no âmbito da própria coisa, não sabemos 
bem - já vimos como é difícil definir os limites de uma e de outra - surge-nos 
um elemento perturbador, mas que é ao mesmo tempo, como veremos, 
totalmente esclarecedor: o nosso próprio olho circunscrito ao pequeno orifício 
do tamanho de um ducado. 

                                                 
16 Ver “2ª experiência” de Brunelleschi descrita por Manetti (ANEXO). 
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fig. 11 - Vista através da 1ª tavoletta 

Sobre esta questão é interessante transcrever o seguinte depoimento de Philipe 
Comar: toda a história da perspectiva central, desde a experiência de Brunelleschi até 
aos seus desenvolvimentos mais tardios, tentou exibir o olho do pintor (ou do 
espectador) sobre o plano do próprio quadro. Este ponto original, frequentemente 
confundido com o ponto de fuga principal, por vezes colocado à margem da composição, 
ou até mesmo desdobrado, foi denominado segundo os autores, “ponto do sujeito”, 
“ponto do olho” ou ainda “ponto de vista transposto”. Paradoxalmente, em matemática, 
o olho, quer dizer, o centro de projecção, é o único ponto onde a imagem não está 
definida sobre o plano do quadro. Assim, o próprio fundamento da perspectiva assenta 
num equívoco: o lugar a partir do qual se deve ver o quadro, não pode jamais ser 
mostrado pelo próprio quadro. Salvo se se recorrer a um artifício - como o do espelho no 
Retrato do casal Arnolfini de Van Eyck -, o lugar do pintor ou do espectador é por 
essência um lugar invisível.17 

 

fig. 12 - Ponto Principal versus Ponto de Vista 

                                                 
17 Comar, Philipe, La perspective en jeu, Découvertes Gallimard, 138, s/l, Gallimard, 1992, p. 35. 
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fig. 13 - “Retrato do casal Arnolfini”, 
Van Eyck, 1434 

fig. 14 - O olho do pintor reflecte-se 
no espelho do fundo 

Mas a presença do olho, que Brunelleschi, como Van Eyck, nos dá a ver através 
do espelho, marca também a presença do homem, afirmando-se assim a 
perfeita correspondência deste novo sistema de projecção com o ser humano e a 
sua faculdade de ver, inscrevendo-se essa vontade de captação precisa e 
absoluta do real, no espírito do homem do Renascimento que aspira ele próprio 
a se colocar no centro do mundo na ânsia de o dominar. 

 
fig. 15 - O espaço em perspectiva que, partindo do  

olho humano, se estende a todo o universo 

 


