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12 O discurso da arquitectura e os seus modos 



12.1 A arte da oratória e o discurso da arquitectura 

12.1.1 Alguns aspectos da arte da oratória, segundo a obra Orator, de Cícero 

Em paralelo com o tratado de Vitrúvio (c. 80 a.C. - c. 20 a.C), interessa observar algumas passagens 

de Cícero (106 a.C. - 43 a.C), acerca da arte da oratória, considerando a aproximada contem

poraneidade dos dois autores e a importância conferida às suas obras, em parte "descobertas" de 

novo no século XV. Além disso, se o conhecimento do tratado vitruviano não terá tido expressão 

na cultura portuguesa de Quatrocentos, já o texto De officiis mereceu extrema atenção, pelo que 

seria de inquirir até que ponto a obra contribui para uma renovação da prática da arquitectura, 

pensada a partir da interrogação da propriedade de cada um dos modos de acção. Num mesmo 

sentido poderia ter concorrido o conhecimento da obra da Retórica ad Erenium, que é traduzida, a 

pedido de D. Duarte, por Alonso de Cartagena . 

Em Itália, a retoma de textos de retórica de Cícero, em Quatrocentos, reveste-se de particular 

importância, em especial com a descoberta, no inverno de 1421-1422, de uma versão integral de 

Orator (c. 46 a.C, dedicada a Marcus Iunius Brutus). Embora pouco tempo depois se tivesse 

perdido, de novo, o rasto dos códices integrais, foi possível reconstituir o texto com bastante 

aproximação, segundo as cópias entretanto realizadas. No século XIII, a tradição da Retórica tinha 

evoluído no sentido de se tornar a disciplina da elocução erudita e excelente, compreendendo a ars 

dictaminis, ars praedicandi e ars poeticae . Mas, ao mesmo tempo que aprofundava a sua 

sistematicidade, tinha-se distanciado de uma arte do discurso propriamente dito, tal como era 

praticada, na Antiguidade, nos tribunais e na política, em arengas públicas dirigidas aos cidadãos . 

Clemens Scotus, século iX-início. In grammatica enim scientiam recte loquendi discimus, in rhetorica vero percipimus 
qualiter ea quae didicimus proferamus. 

Precisamente no Orator, Cícero escreve sobre o essencial da oratória como arte de comunicação, 

sistematizando os diferentes géneros do discurso em função da conveniência das situações e 

considerando os aspectos da sua recepção. É esse sentido "expressivo", "comunicante" e 

"impressivo" que ganha nova actualidade no Humanismo quatrocentista, pois a perspectiva aberta 

por Cícero vai ao encontro da variedade de tendências que surgem, então, no domínio das artes. 

O pensamento do discurso não podia esgotar-se na determinação exclusiva da natureza da sua 

estrutura intrínseca. E certo que forma e efeito precisavam elevar-se além das circunstâncias 

1. Freitas de Carvalho, "Príncipes, Armas e Letras" ; in Portugal. Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Nos confins da Idade Média, 1992 
:71. 
2. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 172. 
3. Binding, Der fruh- undhochmiltelalterliche Hauherr, 1996 : 180. 
4. Clemens Scotus, Ars grammatica 15 ; Binding, Der frith- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 180. 
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particulares das pessoas e do tempo, enquadrando a causa genérica numa perspectiva lata (Cie. Or. 

45). Porém, ao mesmo tempo, surgia a necessidade de pensar os aspectos da exposição e da 

recepção, individualizando as figuras de autor (o orador, o artista) e comitentes, e personalizando 

as pessoas destinatárias (ouvintes, utentes), tomando em conta a expressão de sentimentos e os 

aspectos que (co)movem pela impressão causada. Estudiosos humanistas e o público em geral, 

destinatários da obra falada, como da obra de arte e da arquitectura, cada uma das pessoas em 

particular constitui-se novamente como sujeito e referência da acção, em função do qual se perfilam 

temas e modos dos discursos que dão forma ao seu quadro de vida. 

Em várias passagens, Cícero retoma a observação de que não é seu propósito sistematizar os 

preceitos da oratória, mas antes que lhe interessam os aspectos que caracterizam o óptimo genere 

dicendi. Nesse sentido, o texto do Orator poderia ser definido, não como um tratado, mas como a 

determinação de um posicionamento (eine Standortbestimmung ) em face de uma problemática: o 

ponto de vista sobre a arte da boa elocução. Interessa-nos pensar esse modo como Cícero se coloca 

relativamente à arte do discurso, pois, em certa medida, a sua posição permite compreender e 

fundamentar o pontos de vista em que nos colocámos, no trabalho, relativamente ao pensamento 

das obras e das intervenções de arquitectura "por dentro" e do ponto de vista da prática. 

O texto de Orator deixa entrever apontamentos da experiência pessoal do autor, como a nota em 

que Cícero refere que aprendeu a retórica, não nas oficinas dos retores, mas nos lugares de passeio 

da Academia, retirando as consequências desse facto. A sua eloquência, aprendida no forum, poderá 

merecer a rejeição dos filósofos porque lhe faltam os recursos de uma exposição erudita, mas, em 

contrapartida, obtêm a adesão do público em virtude do género das elocuções, que fluem em 

expressões de um verbo ornado. 

Cie Or. 12-13.... et fateor me oratorem, si modo sim aut etiam quicumque sim, non ex rhetorum offícinis, sed ex 
Academiae spatiis exstitisse .. . . sic eloquentia haec forensis, spreta a philosophis et repudiata, multis quidem ilia 
adiumentis magnisque caruit, sed tamen ornata verbis atque sententiis iactationem habuit in populo nee paucorum 
Judicium reprehensionemque pertimuit: ita et doctis eloquentia popularis et disertis elegans doctrina defuit. 

ibidem.... et j'avoue que je suis orateur, si du moins je le suis ou dans la mesure où je le suis, non pour être sorti des 
ateliers des rhéteurs, mais des promenoires de l'Académie Ainsi notre éloquence du forum, méprisée et répudiée 
par les philosophes, s'est trouvée sans doute privée de secours nombreux et importants, mais grâce à l'ornamentation 
des mots et de la phrase elle s'est fait valoir auprès du peuple, sans s'effrayer du jugement et de la critique d'un petit 
nombre: de sort qu'ont manqué à la fois aux hommes de savoir l'éloquence qui atteint le peuple et aux bien-parlants 
le raffinement de la culture. 

Desse modo, está lançada a tematização de uma oposição entre a douta sapiência dos letrados que 

falha na comunicação eloquente, e a elegância da dissertação dos oradores que carece de 

5. Kytzler, "EinfUhrung", in Marcus Tullius Cicero, Orator, lateinisch-deutsch, ed. Bernhard Kytzler (3. durchgesehene Aufl., Munchen ; Zurich : Artemis 
Verlag, 1988):232-233. 
6. Cicéron, L'orateur, 1964 : 5. 
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fundamentos de doutrina. A doctrina e a ars, obtidas com a experiência e o exercício (exercitatio), 

surgem inconciliáveis; parece impossível alcançar a síntese entre a absoluta eloquência que 

objectiva um entendimento inteligente, e a arte da boa elocução. Aqueles que procuram inteligir a 

disciplina são outros que não os que ditam a sua exposição doutrinal. 
cie. Or.w quo fit, ut veram illam et absolutam eloquentiam nemo consequatur, quod alia intellegendi, alia dicendi 
disciplina est, et ab aliis errum, ab aliis verborum doctrina quaeritur. 

ibidem. De là vient qu'à l'éloquence véritable et achevée, personne n'atteint parce qu'apprendre à penser est une 
chose, à parler est une autre, et qu'on va chercher auprès des uns la science des idées et chez d'autres celle des mots.7 

Na arte da oratória, Cícero faz a distinção dos discursos, em linhas gerais, em dois modos. Um modo 

caracteriza-se por uma simplicidade de exposição que deve atingir uma clareza inexcedível. Tal é, 

em essência, o discurso dos filósofos. Além disso, há o modo da eloquência copiosa e ornada, 

próprio dos retores. A sua exposição deverá desenvolver exaustivamente os tópicos e lugares de 

argumentação. Segundo Cícero (Or. 62), muitos filósofos também souberam falar de modo ornado. 

Entre todos, mais que nenhum, Platão que se distinguiu pela gravidade e pela graça das suas 

elocuções («exstit et gravitate et suavitate princeps Plato»). No entanto, ao discurso dos filósofos 

falta o nervo e a acutilância dos oradores forenses («tamen horum oratio neque nervos neeque 

aculeos oratorios ac forenses habet»). Embora distinguisse fundamentalmente dois modos, Cícero, 

ao contrário dos seus contemporâneos que pugnavam pela forma ideal de um discurso claro e 

simples (como Brutus), defendeu a procura de uma síntese que aliasse a excelência de uma 

elocução, subtil e copiosa a uma articulação expositiva clara, segundo os princípios da filosofia . 

No desenvolvimento da exposição da arte da retórica, a atenção de Cícero volta-se para a avaliação 

da natureza da comunicação, dirigindo-se aos aspectos que especificam e formam a excelência da 

eloquência como arte da elocução, em função do seu efeito junto dos ouvintes. A perspectiva em 

que se coloca é a do orador, atendendo aos três aspectos que determinam o seu discurso: o que diz 

e como o diz, a sequência e o modo da sua exposição. Ao mesmo tempo, declarando que não se situa 

no plano da teoria da oratória, o autor dispensa a sistematização dos preceitos da arte que 

determinam o modo como é alcançada a clareza do pensamento, que deve ser inerente a todo o 

discurso e não apenas ao dos filósofos, centrando-se nos aspectos que caracterizam a boa exposição. 
Cie. Or. 43. Quoniam tria videnda sunt oratori: quid dicat et quo quidque loco et quo modo, dicendum omnino est quid 
sit optimum in singulis, sed aliquanto secus atque in tradenda arte dicit solet. nulla praecepta ponemus - neque enim 
id suscepimus - , sed excellentis eloquentiae speciem et formam adumbrabimus. 

ibidem. L'orateur ayant trois choses à considérer: quoi dire, dans quel ordre, de quelle façon, notre tâche se ramène à 
dire ce qui est le meilleur pour chacun de ces trois points, mais d'une manière quelque peu différente de celle dont 
on le dit dans l'enseignement de la rhétorique. Nous ne donnerons pas de règles, car ce n'est pas notre sujet, mais 

7. Cicéron,L'orateur, 1964 : 6-7. 
8. Kytzler, "Einfiihrung", in Cicero, Orator, 3. durchg. Aufl. 1988 : 225. 
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nous esquisserons la figure et le type de l'éloquence parfaite; et nous n'exposerons pas avec quoi on se la procure, 
mais quelle elle nous paraît être. 

O discurso do orador deve suscitar a adesão dos espectadores (deve movê-los e influenciá-los) e 

deve ser agradável aos ouvidos, já que a verdade absoluta permanece oculta (O. 71,237). O orador 

perfeito, mais do que ter parte de inventor, compositor e actor que entre si compartem o modo da 

elocução, deve possuir o domínio da expressão da palavra que perfaz a máxima capacidade de 

elocução. 
Cie. Or. 61. Sed iam illius perfecti oratoris et summae eloquentiae species exprimenda est. quem hoc uno excellere, id 
est oratione, cetera in eo latere indicat nomen ipsum. non enim inventor aut compositor aut actor haec complexus est 
omnia, sed et Graece ab eloquendo pr|Twp et Latine eloquens dictus est. ceterarum enim rerum, quae sunt in oratore, 
partem aliquam sibi quisque vindicai, dicendi autem, id est eloquendi, maxima vis soli huic conceditur. 

ibidem. Mais voici qu'il nous faut modeler le type de l'orateur parfait et de l'éloquence suprême. C'est par cette seule 
chose, c'est-à-dire par le style, qu'il emporte, comme l'indique le nom lui-même, et toutes les autres demeurent dans 
l'ombre. Car on n'a pas appelé «inventeur», ni «compositeure, ni «acteur» celui qui les a toutes réunis, mais en grec 
«rhéteur», en latin éloquent, d'après l'élocution. En effet de toutes les autres choses qui se trouvent dans l'orateur 
chacun peut revendiquer quelque partie; mais la puissance suprême de la parole, c'est-à-dire l'élocution; n'est 
concédée qu'à lui seul. 

Um discurso precisa de fazer prova, mas deve agradar pela graça da exposição, e deve influenciar, 

para alcançar a vitória. Quantos os ofícios de um orador, tantos os géneros da arte de dizer: subtil 

na prova; comedido, deleitando; e veemente, influenciando. Aí reside a força decisiva do orador. 

Cie. Or. 69. probare necessitas est, delectare suaviotatis, flectere victoriae sed quot officia oratoris, tot sunt genera 
dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo; in quo uno vis omnis oratoris est. 

ibidem. Prouver est la part de la nécessité; charmer, de l'agrément; fléchir, de la victoire: c'est en effet cette dernière 
chose qui de toutes peut le plus pour gagner les causes. Mais autant de devoirs de l'orateur, autant il y a de genres 
de style: précis dans la preuve, moyen dans le charme, véhément, quando il s'agit de fléchir, car c'est là seulement 
que réside toute la puissance de l'orateur. 

Segundo o caso requer e o modo de argumentar a causa, a variedade tripartida da elocuação deve 

ser moderada e quasi temperada, segundo o juízo acertado e um máximo discernimento (O. 70). A 

prudência determina o acerto de uma exposição. Os ouvidos tornam-se juízes da voz (do som) e do 

ritmo da elocução. Razão e sentidos interferem respectivamente na parte do entendimento e do 

prazer da locução. A vontade daqueles, a quem procuramos agradar, não deverá ser negligenciada, 

considerando um saber da arte de conciliar os dois lados. 
Cie Or. 162-163. Sed quia rerum verborumque iudicium in prudentia est, vocum autem et numerorum aures sunt iudices, 
et quod illa ad intellegentiam referuntur, haec ad voluptatem, in illis ratio invenit, in his sensus artem. aut enim 
neglegenda fuit nobis voluntas eorum, quibus probari volebamus, aut ars eius conciliandae reperienda. 
Duae sunt igitur res, quae permulceant aures, sonus et numerus. 

ibidem. Mais puisque juger des idées et des mots est affaire de métier tandis que des sons et des nombres les oreilles 
sont juges, et puisque dans le premier cas on s'en rapporte à l'intelligence, dans le dernier au plaisir, là c'est la raison, 
ici le sentiment qui a fait trouver l'art; ou en effet nous n'avions pas à tenir compte du plaisir de ceux dont nous 

9. Cicéron, L'orateur, 1964 : 16. 
10. Cicéron,L'orateur, 1964 : 22. 
11. Cicéron,L'orateur, 1964 : 25. 
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voulions être approuvés, ou il fallait trouver l'art de le leur procurer. /11 y a donc deux choses qui charment l'oreille, 
le son et le nombre.12 

A oratória mais perfeita não é mais do que a elocução clara do pensamento, com as melhores 

sentenças e as palavras mais escolhidas. Contudo, o melhor pensamento perder-se-á numa 

exposição e expressão impróprias, de nada servindo ao discurso do orador. Nem o brilho das 

palavras poderá ressaltar, se não for seguida uma cuidada colocação. A arte de dizer é, pois, a arte 

de iluminar as sentenças, na expressão do pensamento. 

cie, Or. 136.... nec quidam est aliud dicere nisi aut omnes aut certe plerasque aliqua specie illuminare sententias. 

ibidem.... et dire n'est pas autre chose que de donner du brillant à toutes ses pensées, ou du moins à la plupart, au 
moyen de quelque figure. 

É verdade que o texto de Cícero se refere à arte da palavra e que, por esse motivo, certos tópicos 

não parecem adequar-se ao campo da arquitectura. Porém, o paralelismo surge naturalmente. Por 

exemplo, a noção de iluminar tanto é válida, em sentido figurado, para as frases, como o é, no 

domínio da edificação, para a função de certos lugares ornamentais que iluminam o plano de uma 

superfície mais alargada . 

Nos dois modos do discurso, o ritmo (numerus) marca a perfeição, mas não deve procurar vincular-

se a uma ordem poética, antes deve evitá-la, tornando-se em tudo dissimelhante. 

Cie. OK 227. Nihil enim est aliud . . . pulchre et oratorie dicere, nisi optimis sententiis verbisque lectissimis dicere: et 
nec sententia ulla est, quae fruetum oratori ferat, nisi apte expositia atque absolute, nec verborum lumen apparet, nisi 
diligenter collocatorum. et horum utrumque numerus illustrât, numerus autem . . . non modo non poetice vinctus, 
verum etiqam fugiens illum eique omnium dissimillimus. non quin idem sint numeri non modo oratorum et 
poetaram, verum omnio loquentium, denique etiam sonantium omnium, quae metiri auribus possumus; sed ordo 
pedum facit, ut id, quod pronuntiatur, aut orationis aut poematis simile videatur. 

Ibidem. Parler bien et en orateur n'est pas autre chose . . . que parler avec les idées les meilleures et les termes les plus 
choisis. Et il n'y a pas d'idée qui soit profitable à l'orateur, si elle n'est exposée d'une manière appropriée et achevée, 
et les mots n'ont pas leur éclat s'ils ne sont mis en place avec soin, et l'un et l'autre est mis en lumière par le nombre, 
mais un nombre . . . non seulement qui ne soit pas lié à la manière de la poésie, mais même qui évite de l'être et soit 
ce qui lui ressemble le moins: non que les nombres ne soient les mêmes non seulement pour les orateurs et les poètes, 
mais aussi pour tous ceux qui parlent et même finalement pour tous les sons que notre oreille peut mesurer; mais 
c'est l'ordre des pieds qui fait que ce que nous prononçons ait l'air d'être de la prose ou de la poésie. 

Um ajustamento da regra e uma transgressão de preceitos, ditados pela prática e pela experiência 

da elocução, conformam a boa arte de dizer. 

12.1.2 A retórica em torno da arquitectura 

Entre os textos que tratam da edificação e da cidade, fomos utilizando, ao longo do trabalho, alguns 

que descrevem a edificação e a cidade como um exercício literário de retórica em volta da 

12. Cicéron, L'orateur, 1964 : 61-62. 
13. Cicéron, L'orateur, 1964 : 48. 
14. Ver: 157-158. 
15. Cicéron,L'orateur, 1964 : 87-88. 
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arquitectura. Interessa-nos determinar agora o lugar desses textos literários, porque constituem uma 

fonte escrita para interpretar o sentido como foram entendidas as obras, no tempo, considerando a 

ordem e o modo do discurso arquitectural como expressão de decoro e de gosto. Nos círculos 

humanistas do Quattrocento desenvolve-se o género literário de uma ekphrasis que retoma a 

tradição dos lugares argumentativos da arte da oratória, apresentando-se sob a forma de um discurso 

encomiástico aplicado à descrição de edifícios e de cidades. Esse género de retórica, elaborado com 

o propósito laudatório de lugares e personagens, e apreciado pelo prazer que causava a sua 

recepção, foi continuado além da Antiguidade clássica no período helenístico, tendo sido retomado 

de novo, em Itália, no âmbito da Renascença humanista. Uma parte dessas descrições tem origem 

numa perspectiva exterior à disciplina, mas tal não impede a compreensão das categorias que 

enquadram a interpretação do sentido das obras, numa determinada época (não está em causa uma 

averiguação da verdade da correspondência do texto com os objectos descritos). 

O género de ekphrasis segue a arte da retórica, como observa Christine Smith a propósito de certos comentários de 
Guarino Veronese, acerca do género literário laus urbis16. A avaliação das obras procede segundo as categorias de 
inventio, dispositio e elocutio, que são próprias da arte da retórica, e, tal como na oratória, a linguagem é elegante e ornada, 
atendendo ao propósito de dar prazer à audiência. Por exemplo, num texto de Manuel Chrysoloras, dedicado à 
comparação de Roma antiga e nova {Comparison of Old and New Rome), as qualidades da igreja de Santa Sofia, de 
Constantinopla, são analisadas de acordo com pares de antinomias grandeza[gra«cíe«r|/beleza, dignidade/simplicidade, 
abundância/concisão e segundo a sua composição unificada e harmoniosa . 

Uma primeira conclusão da utilidade daquele género literário, para o domínio disciplinar da 

arquitectura, é a de que nele estão contemplados parâmetros de avaliação das obras que podem ser 

comuns à arquitectura, se a arte da oratória e as suas categorias constituírem, também, um quadro 

de referimento para o exercício disciplinar. 

Considerando as premissas da descrição panegírica e laudatória, desde logo, em meados do século 

XV, desencadeia-se o debate em torno do modo como deve ser distinguido esse género, 

relativamente ao discurso que procura a verdade histórica. Como parte da retórica e considerando 

o propósito de dar prazer, o género de ekphrasis inscreve-se entre os modos literários, colocando-

se próximo da poesia. 
Leonardo Bruni. History is one thing; praise is another: in history you must follow the truth, but panegyric praises far 
beyond the truth in order to give pleasure («aliud est enim historia, aliud laudatio. Historia quidem veritatem sequi 
debet, aludatio vero multa supra veritatem extollit»).18 

O ponto de vista ajuda a conferir o enquadramento de certos textos de cronistas portugueses, como Garcia de Resende 
que não se limita ao registo histórico de acontecimentos, mas acrescenta episódios do quotidiano, interpretando o 
sentimento de tempo de mudança. A descrição de acontecimentos políticos e da sociedade cortesã, como o foram a entrada 
de D. Manuel em Castela e Aragão, as festas de casamento do príncipe D. Afonso, de D. Beatriz, e a sua ida para Sabóia 
constituem um exemplo de crónica de costumes e, no caso de D. João II, de louvor da personagem, do rei e Homem que 

16. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 182. 
17. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 167. 
18. Leonardo Bruni cit. in H. Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni: Studies in Humanistic and Political Literature (Chicago, 1968) : 112 ; in Smith, 
Architecture in the Culture, 1992 : 187. 
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foi o Principe Perfeito (o Homem, como disse a Rainha Católica por entre suspiros, quando conheceu a nova da sua morte, 
«Muerto es el Hombre»19), num paralelo velado com o exercício do Venturoso. 

Foi referida anteriormente a presença do género especifico da ekphrasis, ou de aspectos a ele 

referentes, em Portugal, em Quinhentos, como pode ser conhecido na Descrição da Cidade de 

Lisboa, de Damião de Góis. Já o relato cronístico deste autor sobressai pela precisão do registo 

histórico, deixando de lado certos apontamentos que detêm um lugar destacado em crónicas 

anteriores. Breves apontamentos inseridos na crónica de D. Manuel mostram um conhecimento da 

arte da oratória e a percepção clara da existência de géneros distintos de descrição e de registo dos 

acontecimentos. Após terminar a revisão do material recolhido por Rui de Pina que aproveita para 

a sua crónica, Damião de Góis faz a apreciação do trabalho dos cronistas que o precederam. A 

propósito, transcreve uma carta, que lhe é dirigida por João Roiz de Sá, quando da sua nomeação 

para o cargo de cronista. Apoiado no juízo do humanista portuense, Góis insere uma nota de crítica 

ao estilo de Rui de Pina, considerado excessivo, carregado de atributos e afectado. 

Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, iv . . . ho sty lo de Rui de pi na poios muitos adiectiuos & epithetos que se vsauam naquelle 
tempo he muito afeitado. 

A passagem citada inclui um elogio à pessoa do alcaide-mor do Porto, em que sublinha a importância da sua opinião e 
máxima capacidade de discernimento. Góis refere a «muita, & varia liçam, & doctrina que nelle há nas Artes liberaes, & 
Philosophia, & experiência das cousas que de seu tempo aconteceram neste Regnos, & outros.» Os aspectos focados 
constituem alguns dos tópicos da oratória e do óptimo género dicendi que definem o bom orador. 

A presença de um género de memória laudatória pode ser documentada, no século XVII, na 

designação explícita de uma descrição de Barcelos como «tractado panegyrico». 

Frei Pedro de Poyaes, Tractado paneryrico. E considerando eu quam authorisada está Barcelos com este apparecim è to de 
Cruzes (alem de outras cousas que a fazem excellente) tratey de fazer este Tractado de Penegyrico em louvor da dita 
Villa. Vay em lingoa vulgar, porque quero, que seja de todos entendido. Chamolhe Tractado Panegyrico, porque 
ajuntey nelle, quanto pude descobrir de Barcellos, pêra seu louuor; & quando o tractado tem diuersos louuores em o 
de algu ma pessoa, ou cousa (sendo hum aggregado de louuores) chamase Panegyris, ou Tractado Panegyrico, que 
he hO a pratica que publicamente se fazia, ou faz em louuor de algO a pessoa, ou cousa; & a este modo de dizer 
chamão os Oradores demonstratiuo, ou panegyricon.22 

À falta de textos portugueses de teoria da arquitectura contemporâneos das obras estudadas, 

retiramos do conjunto das crónicas e outros escritos inúmeros pequenos apontamentos, que 

lateralmente se relacionam com a arquitectura, seja porque dela dão notícia e descrição, seja porque 

falam da decoração das casas e dos trajes das pessoas, deixando entrever aspectos de gosto, de 

modos e da moda e versando apreciações de estilo. Ressalvamos todavia que o material recolhido 

apenas apresenta uma visão dos acontecimentos, perspectivada dominantemente nos círculos áulico 

19. Garcia de Resende, "Ao Lector", Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : XI. 
20. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxviii, (1949-1955), parte IV : 107. 
21. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxviii, (1949-1955), parte IV : 106. 
22. Frei Pedro de Poyaes, Tractado paneryrico em lovvor da Villa de Barcellos por rezam do apparecimenlo de Crvzes que nella apparecem. Dedicado, e 
offerecido a Santíssima Virgem Maria, Senhora nossa, titular Padroeira, & defensora da dita Villa, "Prologo ao Leytor" (Coimbra : Na Offícina de Ioseph 
Ferreyra, 1672) : 36. 

871 



O discurso da arquitectura e os seus modos | A arte da oratória e o discurso da arquitectura 

e cortesão. É, assim, a partir de uma escrita carregada de possíveis "inverdades", e de matéria 

disciplinar incerta que partimos para tentar a sistematização dos modos do discurso da arquitectura. 

No horizonte do discurso das crónicas e dos textos laudatórios inscreve-se a acção de personagens 

reais, e o resultado da sua acção, as obras de arquitectura e da cidade realizadas, que se apresentam 

como personificação e exemplo de virtudes e de qualidades, as quais formam a matéria 

propriamente dita da exposição. Num dos exemplos de retórica laudatória do Humanismo 

quatrocentista, relativo a um escrito considerado o testamento do papa Nicholau V, cuja 

composição é atribuída a Giannozzo Manetti (depois de 1455), os projectos de edificação e de 

intervenção na cidade de Roma que o Papa promove são apresentados como dignos de memória e 

de admiração, segundo categorias que tinham sido igualmente tematizadas por Guarino. As obras 

realizadas têm por objectivo a defesa do papado (a utilidade), o ornamento {o prazer), a salubridade 

do ar (a virtude) e o incremento da devoção (a excelência)2^. Como escreve Christine Smith, o 

desenvolvimento do género de ekphrasis arquitectural, no ambiente florentino de Quatrocentos, 

está associado a um desejo de argumentar com exemplos e na base de evidência sensorial, por meio 

de descrições adjectivadas e figuras literárias alusivas a valores. 

Smith 1992. Buildings and cities were described, not for their own sake, but in order to argue a point.24 

As obras edificadas servem para provar, tornando-se Leitmotiv e fio argumentativo de um discurso 

que é corporizado pela obra de arquitectura. Os tópicos de utilidade, prazer, virtude e excelência, 

conhecidos da arte da oratória, servem também o pensamento disciplinar e o exercício da 

arquitectura. A ideia torna-se compreensível, em particular no domínio da arquitectura religiosa. 

Em De re aediflcatoria, Alberti sugere que a arquitectura religiosa deve influenciar o ânimo das 

pessoas, movendo o ânimo a uma tranquilidade e maravilhoso júbilo. 
Alberti, De re aed. vil, [ih]. Non c'è dubbio . . . che per il culto religioso è di grande importanza Pavere a disposizione 
templi siffatti da intrattenere piacevolmente l'animo e riempirlo di gioiosa meraviglia. 

Além disso, a arquitectura deve apresentar-se, voltada à sociedade, como uma imagem de mediação 

argumentativa e como figura de moralização. A ideia da arquitectura como alegoria da virtude 

encontra-se apontada num pequeno diálogo de Alberti (Profugiorum ab aerumna libri III. Delia 

tranquillité dell'animo, 1441 ou 1442). A obra Profugiorum deixa entrever o pensamento estético 

de Alberti, em torno dos modos da edificação, mostrando «como a experiência da arquitectura podia 

ser usada como argumento moral, na cultura do early Humanism» . 

Ti. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 184. 
24. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 187. 
25. Alberti, L'Architetlura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 542. 
26. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 5. 
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A obra assenta num diálogo passado no interior da catedral de Florença, que conta com a presença de Alberti. Logo no 
início, o tema é enunciado subtilmente com a descrição breve das qualidades dessa obra gótica. 

Mbertij'rofugiorum. E certo questo tempio iunta insieme una gracilità vezzosa con una sodezza robusta e piena, tale che 
da una parte ogni suo membro pare postop ad maenità, e dalPaltra parte compreendo che ogni cosa qui è fatta e 
offirmata a perpétuité. Aggiugni che qui abita continuo la temperie, si può dire, delia primavera: fuori vento, gelo, 
brina; qui entro soechiuso da' venti, qui tiepido aere e quiteo: fuori vampe estive e autunnali; qui entro 
temperatissimo refrigério. 

A descrição das qualidades, reconhecidas na catedral (o ambiente temperado e constante do seu 

interior) antecipa, numa figura, os valores da temperança que são a matéria desenvolvida 

propriamente no texto. Do mesmo modo, a verticalidade dos pilares, que Alberti identifica como 

colunas, figura a imagem da virtude da rectitude 

A\beni, Profugiorum. Ma intervinci come alia colonna: mentre ch'ella tiene sé in stato ritta e in se stessi offirmata, ella 
non solo se sustenta ma ancora sopra ivi regge ogni grave peso; e questa medesima colonna, declinando da quella 
rettitudine, pel suo in se Ínsito carco e innatagravezza ruína. Cosi Panimo nostro, mentre che esso se stessi conforma 
con la rettitudine dei vero e non aberra dalla ragione, qual sopravi imposto incarico sara che lo abatta?28 

Desse modo, a descrição da obra de arquitectura apresenta, num sentido ambivalente, uma 

argumentação da acção moral e uma imagem edificante. 

A experiência da obra de arquitectura como argumento moral pode ser associada a um discurso 

acerca do dever de benfeitoria e da acção pública excelente que incumbe às personalidades de 

superior dignidade e magnificência. E a experiência da forma da arquitectura pode ser associada a 

um entendimento da qualidade edificante, numa interpelação dirigida ao indivíduo e às 

comunidades. Apelo à reformado e à conversão, por meio de uma reforma pessoal, religiosa, da 

vida e dos costumes. Mas também, além disso, na ambiguidade de sentidos, a arquitectura 

edificante surge como modelo na proposição de uma reconversão dos modos disciplinares. No 

limiar da época moderna, a ideia de uma arquitectura, como expressão de ordem moral e edificante, 

inscreve-se num discurso de reformatio que perspectiva o exercício disciplinar de mudança e 

renovação, de transformação, de progresso e do novo. 

12.2 Tópicos da arte da oratória nos discursos da arquitectura 

12.2.1 Forma, qualidade e carácter, modos de arquitectura 

Cícero fala da forma e do carácter dos géneros da oratória. A (boa) forma de um discurso está na 

clareza da exposição do pensamento que deve ser inerente a qualquer discurso, no modo dos 

filósofos, como no modo dos retores. Assim, as elocuções distinguem-se pelo modo como flui o 

27. Leon Battista Alberti, Profugiorum ab œrumna libri III. Delia Iranquillità deli 'animo ; documento electrónico obtido em uri: <http:// 
www.freeversilia.net/liber/biblioteca/a/alberti/>(1998.06.27) : 1. 
28. Alberti, Profugiorum ab aerumna libri III. Delia tranquillità delVammo : 4. 
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discurso, seja pela valorização da clareza da argumentação, seja pela ênfase dada à sua forma 

expressiva, eloquente e persuasiva. O carácter de um discurso decorre da singularidade e da 

abundância de palavras, do género elegante e grave de dizer, do uso de ornamentos, de figuras 

sígnicas e metáforas, e do modo como certas expressões se tornam brilho e insígnia na elocução (do 

mesmo modo que na cena e no forum). 
Cie. Or. 134-135. Sed iam forma ipsa restât et xrïocpotKiep ille qui dicitur. qui qualis debeat esse ex iis ipsis, quae supra 
dicta sunt, intellegi potest, nam et singulorum verborum et collocatorum lumina attigimus. quibus sic abundabit, ut 
verbum ex ore nullum nisi aut elegans aut grave exeat, ex omnique génère frequentissimae tralationes erunt, quod 
eae propter similitudinem transférant ânimos et référant ac movent hue et illuc, qui motus cogitationis celeriter 
agitatus per se ipse delectat. et reliqua ex collocatione verborum quae sumuntur, quasi lumina magnum afferant 
ornatum orationi. sunt enim similia illis, quae in amplo ornatu scaenae aut fori appellantur insignia, non quia sola 
ornent, sed quod excellant. 
Eadem ratio est horum, quae sunt orationis lumina et quodammodo insignia . 

ibidem. Reste maintenant à définir ce moule et ce qu'on appelle xrfapaKtèp (le type), dont ce qui vient d'être dit nous 
permet de comprendre ce qu'il doit être. En effet nous avons déjà fait allusion aux effets brillants qu'on tire des mots 
pris isolément ou en groupes. Il en aura abondance, de telle sorte qu'aucun mot ne sorte de sa bouche qui ne soit 
choisi ou n'ait son poids; les métaphores de toutes sortes seront très fréquentes, parce qu'elles utilisent un rapport de 
ressemblance pour faire passer l'esprit d'une notion à une autre et le ramener à la première dans un mouvement 
alternatif et que ce mouvement de la pensée dans un va-et-vient rapide contient en lui-même son charme. Les autres 
procédés donnent en quelque sorte du brillant au style et qui se tirent de l'arrangement des mots lui apportent aussi 
un grand ornement; ils ressemblent en effet à ce que dans la grande mise en ornementation de la scène ou du forum 
on appelle les «décorations», non qu'elles soient seules à orner, mais parce qu'elles se distinguent du reste. C'est ce 
qui se passe pour ceux-ci, qui sont les parties brillants du style et en quelque sorte leurs décorations*. 

* Notar a tradução de insignia por «décoration». 

O carácter de um discurso decorre também propriamente do exercício do género dicendi, do modo 

compassado da elocução. 

Na arquitectura, forma e carácter surgem como conceitos complexos que se reenviam mutuamente. 

No período medieval, a res é definida pela forma (a disposição exterior) e pela natura (a qualidade 

interior). 
Conrado de Hirsau, Dialogus super auctores. forma est in exteriori dispositione, natura in interiori qualitate . 

Em con]\mto, forma e natura tomam o valor de sinais (significatio) da obra3 . Talvez seja possível 

dizer que o carácter da obra surge como a marca ponderada dos sinais que a qualificam. Essa noção 

equivaleria ao sentido primordial da palavra grega carácter, como marca. Já segundo Quatremère 

de Quincy, o carácter da obra é definido por uma conjunção de três factores. Em primeiro lugar, o 

carácter está relacionado com a forma arquitectural, a disposição da planta e dos alçados. Em 

segundo lugar, decorre da escolha, da medida e modo dos ornamentos e da decoração. Finalmente 

depende da composição de massas, de cheios e vazios em relação com as aberturas, do género da 

29. Cicéron, /, 'orateur, 1964 : 47-48. 
30. Conrado de Hirsau (-1070-1150), Dialogus super auctores (Bruxelles, 1955) (= Collection Latomus 17) : 59 ; in Binding, Derfrûh- und hochmittela-
Iterliche Bauherr, 1996 : 15. 
31. Binding, Der frith- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 15. 
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construção e da natureza e tratamento dos materiais e da cor . A diversidade dos materiais e a 

variedade das cores, a disposição e o tratamento das massas, dos cheios e vazios, o uso estruturante 

das linhas determinam os efeitos e conformam a expressão de uma obra. 

Dos tópicos citados ressalta a noção de que existem dois planos fundamentais de caracterização. 

Uma parte da obra é definida a partir da natureza da sua forma. Nesse sentido, a forma da obra pode 

ser pensada nos termos de uma construção conformadora e de forma edificada (gestaltende 

Konstruktion e gebaute Forni), englobando as qualidades da matéria e dos sistemas construtivos. 

Uma outra parte diz respeito aos aspectos que conformam a obra no exterior e "completam" a 

explicitação do seu sentido. Esses aspectos podem ter uma expressão reduzida ou, pelo contrário, 

podem ser reforçados e mesmo acrescentados, compreendendo ornamentos, elementos simbólicos 

e de decoração que determinam, em última análise, a apresentação da qualidade da obra num modo 

de simplicidade ou de eloquência e de copiosidade. 

O discurso da arquitectura desenvolve-se na polaridade entre dois grandes planos de caracterização 

e de significação da obra. No plano da natureza essencial da obra organiza-se o discurso da clareza 

e da simplicidade intrínsecas. Por força das condições relativas à natureza intrínseca, esse constitui 

um domínio de valores perenes que imprimem às formas uma qualidade de invariância no tempo. 

O outro plano corresponde à manifestação da forma que serve para mediar a sua 

compreensibilidade no tempo. Não apenas comporta os aspectos de literalidade da sua natureza 

essencial e a parte de linguagem de referência comum, como aceita a incorporação de outros sinais 

e símbolos, e de apontamentos de novidade que perfazem a actualidade do carácter da obra. 

Os modos do discurso da arquitectura são, assim, modos de mediação pela forma. Do ponto de vista 

da retórica, o sentido decisivo da mediação será o de influenciar e de persuadir. Na acepção mais 

corrente, a mediação (com-)move pela impressão causada, o encantamento, o espanto e o prazer (a 

novidade e a maravilha, nas palavras de Garcia de Resende). Mas esse é, apenas, um dos meios de 

causar impressão. Também a obra não ornada move pela ausência programática de expressão 

ornamental. Move através da literalidade da sua expressão arquitectural, num apelo ao juízo 

intelectual e à razão moral dos valores essenciais. A forma "diz" e os materiais, «a linha e a cor 

'falam'». 

Wright 1928. Each material speaks a language of its own just as line and color speak - or perhaps because they do 
speak.33 

32. Quatremère de Quincy, Dizionario, s.v. "Carattere", 2a ed. 1992 : 156. 
33. Wright, "In the cause of architecture III: The meaning of materials - stone" (The Architectural Record, 1928, Apr.), The Collected Writings, 1992, vol. 
11 270. 
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A forma diz a fala edificante. O entendimento do sentido moral presente num discurso de 

arquitectura orienta para a noção de carácter da obra. Nesse caso, carácter tem já um significado 

moral. O carácter da obra comporta uma avaliação dos aspectos que dizem respeito à sua natureza 

essencial, dos aspectos que a distinguem e daqueles através dos quais é medida a sua relação com 

as demais obras. 
Q. de Quincy, Encyclopédie caractère n'est autre chose que le signe par lequel la nature écrit sur chaque objet son 
essence, ses qualités distinctives, ses propriétés relatives, enfin, tout ce qui peut empêcher de le confondre avec un 
autre. 

Na sistematização de Q. de Quincy é feita a distinção entre caractère essentiel, caractère distinctif 

ou accidentel e caractère relatif Essa sistematização do termo permite-nos enquadrar alguns dos 

tópicos da nossa exposição. Em capítulos anteriores, abordamos o tema da forma conjugada pela 

materialidade e pela construção, em relação com as condições e os lugares e pelos princípios de 

configuração. Esses aspectos da natureza intrínseca determinam genericamente o carácter essencial 

de uma obra, mas também especificam, na sequência, certos aspectos do seu carácter distintivo e 

relativo. Já a parte do discurso da arquitectura e dos seus modos particulares, que será desenvolvida 

adiante, trata da definição da obra, nos aspectos que a caracterizam distintamente e mesmo a 

singularizam, formando a sua individualidade. De certa maneira, esses aspectos permitem recuperar 

uma perspectiva de circunstancialidade de sentido amplo, enunciada na primeira parte do trabalho. 

Esses seriam os aspectos do carácter distintivo ou acidental. 

Finalmente, a definição do carácter relativo corresponde à determinação da qualidade intrínseca e 

dos atributos da obra, referenciando-a a um sentido de propriedade e de conveniência {decorum). A 

qualidade é dada, nesse caso, por uma noção de medida, do lugar e da posição da obra, segundo uma 

ordem de valores. 
Q. de Quincy, Encyclopédie. De toutes les qualités que renferme le mot caractere, la plus essentielle peut-être à 
l'architecture, la plus rare dans les edifices, & celle qui comporte le plus grand nombre de préceptes, est celle qu'on 
exprime par l'acception . . . de caractère relatif, & que j 'ai dit être synonyme de propriété & de convenance. 
L'arte de caractériser, c'est à-dire, de rendre sensibles, par les formes matérielles, les qualités intellectuelles & les 
idées morales qui peuvent s'exprimer dans les édifices, ou de faire connoître, par l'accord & la convenance de toutes 
les parties constituitives d'un bâtiment, sa nature, sa propriété, son emploi, sa destination; cet art, dis-je, est peut-
être, de tous les secrets de l'architecture, le plus fin & le plus difficile à développer comme à saisir. Cet heureux talent 
de sentir & de faire sentir la physionomie propre à chaque monument; ce discernement sur & délicat, qui fait 
appercevoir les nuances différentielles dédifices, qui ne semblent d'abord susceptibles d'acunes distinctions 
caractéristiques; cet emploi sage & discret des différents modes, qui sont comme les tons de l'architecture; le 
mélange adroit des signes que cet art peut employer pour parler aux yeux & à l'esprit; ce tact précis & fin, qui ne se 
méprend ni sur la disposition des masses & l'emploi des détails, ni sur la juste dispensation de richesse & de 
simplicité & qui fait faire concourir à la véritable expression du caractère l'harmonieux accord de toutes les qualités 
que l'art peut mettre en oeuvre; tout cela ne saurait se rendre qu'imparfaitement en théorie.35 

34. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Caractère", tome Ie, 1788 : 478. 
35. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Caractère", tome IIIe, 1788 : 502. 
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No Classicismo, o conceito do sentido moral de carácter da obra é formulado activamente, mas a 

sua sistematização teórica permanece imperfeita, como nota Quatremère de Quincy. Desde a época 

moderna, escapa a uma definição unitária, surgindo antes enredado em apreciações 

contextualizadas ; na actualidade tende a obliterar-se, deixando de exercer uma influência 

determinante no pensamento do exercício disciplinar. No entanto, é necessário retomar o 

pensamento desses conceitos, referidos ao carácter de uma obra, aceitando a presença de uma 

conotação moral subjacente que se exerce duplamente sobre a definição e a produção da obra, e 

sobre a sua interpretação. Esse pensamento moral transporta consigo uma noção de 

responsabilidade que interpela e implica, nos tempos em que os valores fazem sentido, todos os 

intervenientes e destinatários (e o "público") do discurso de arquitectura da obra. 

12.2.2 Planos de notação de significados 

O discurso da arquitectura significa por duas vias. Pelo sentido do que é significado na arquitectura, 

e pelo que esta significa. 

Vitr. i.i.3. Cum in omnibus enim rebus, turn | maxime etiam in architectura haec duo insunt: quod significatur et quod 
significat. Signifícatur proposita res, de qua dicitur; hanc autem significat demonstratio rationibus doctrinarum 
explicata. 

Vitruvius/C.Caesariano I, i. Per che & in ogni cose: & maxime in la Architectura gli sono queste duc cose: quello che e 
significato: & che significa: la cosa proposita de la qual si dice: se significa: ma la explicata demonstratione con la 
ratione de le doctrine significa questa cosa.37 

Vitruvius/Perrault, I, i. Dans l'architecture, comme en toute autre science, on remarque deux choses; celle qui est 
signifiée, et celle qui signifie: la chose signifiée est la chose énoncée dont on parle, et celle qui signifie est la 
démonstration que l'on en donne par le raisonnement, soutenu de la science. 

A arquitectura significa por si, sem a necessidade de recorrer a valores ornamentais e sígnicos 

acrescentados. As suas partes e elementos apresentam a estrutura clara do pensamento que a 

informa. O desenho da sua forma é a expressão da ideia. Do mesmo modo que na arte da oratória, 

seja no discurso simples dos filósofos, seja no discurso eloquente dos retores, o fundamento da obra 

de arquitectura está na clareza de forma. Porém a clareza da estrutura que a enforma poderá ser 

mediada por sinais que preparam a sua recepção, acentuando o efeito de empatia num modo 

eloquente de comunicação ao "público". Nesse caso, a arquitectura manifesta e significa por meio 

de sinais de uma notação acrescida: por meio de ornamentos, figuras e símbolos, cuja presença, 

considerada por si e na sua posição, faz a designação objectiva de leituras complementares da forma 

arquitectural. 

36. Historisches Wórterbuch der Philosophie, s.v. "Charakter", 1971-[c. 2004], vol. 1 : 990. 
37. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : m. 
38. Vitruve, Les diz livres D 'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 20. 
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Na história das artes e na iconografia, a interpretação do significado da obra incide dominantemente 

nas formas visíveis de expressão empática e nas figuras de notação simbólica e ornamental. 

Contudo, essa é, apenas, uma parte aparente da notação significativa da obra, aquela que é 

manifestada e figurada visivelmente. A parte menos evidente do sistema está na notação associada 

à configuração das formas arquitecturais e à sintaxe dos elementos arquitectónicos que constituem 

meios específicos de consignação da clareza da natureza da obra. A sua presença é comum à 

arquitectura in\ornada (porque destituída de ornamentos e figuras sígnicas aparentes e 

acrescentados à sua natureza arquitectural), e à arquitectura ornada e acrescentada de decoração 

iconográfica específica. 

Para a compreensão da arquitectura in\ornada é importante a noção de que as suas partes e os seus 

elementos constituem um modo de significação por si, realizado por meio de um sistema de notação 

intrínseca das formas, ao nível da sua natureza essencial. A notação significativa dessas formas é 

exercida no desenho com recurso a funções e invariantes de configuração, entre as quais se contam 

a medida, o número e figuras geométricas que definem relações de simetria e proporção, moldando, 

proporcionando e modulando as partes da arquitectura em relação com o todo. 

Desde a Antiguidade, peso e medida, número e figura - o círculo e o quadrado, outras figuras 

geométricas, e os princípios da sua interacção e composição -, tornaram-se sinais de conhecimento 

da ciência do mundo natural. No domínio da arquitectura, a actualização do sentido desses sinais é 

dada pelo modo como são trazidos de novo para o tempo, e aparecem como princípio de 

configuração de uma obra singular. A configuração das formas, a disposição da parte arquitectural 

e a sua notação surgem então determinadas significativamente através de figuras e de traçados 

geométricos, e ponderadas na proporção do número. Em cada circunstância, em que é renovado um 

desígnio de conformação significativa, a sua notação e consequentemente, a sua interpretação 

incidem na forma da obra, através da proporção e da simetria das formas no lugar. 

O sentido abstracto das formas, ainda antes de se tornarem objecto de um trabalho de exposição de 

elementos acrescentados, comunicantes, constitui um domínio específico do pensamento 

disciplinar. De um lado, existe a noção clara de que, além da circunstância de modos externos, de 

variações e diferenças, se perfilam traços interiores, essenciais e comuns que se conjugam na 

definição de géneros mais abrangentes. Além do mais, pode uma forma arquitectural ser 

inteiramente desornada e, nessa condição, deter um claro sentido simbólico e alegórico, significado 

na sua estrutura de configuração. O uso de sinais e figuras simbólicas não visíveis influi ao nível da 

conformação essencial das formas, da definição intrínseca da boa forma. 
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Distinguem-se dois momentos de reflexão disciplinar, a nível das partes e dos elementos 

arquitectónicos que se revestem de significado por si, e, sobretudo, a nível da articulação dessas 

partes que perfaz a unidade do todo. O trabalho da conformação exerce-se sobre a conjugação dos 

elementos numa sintaxe que instaura o fio de um discurso significativo da arquitectura. Número e 

medida dão articulações de sentido, formando figuras de configuração simbólica e alegórica. A 

compreensão das funções desempenhadas pelo número, a medida e figuras na articulação de 

relações geométricas e de proporção e na harmonização das partes, com vista à formação de 

sintaxes de articulações, está na origem da formação de sistemas. O conhecimento dos sistemas 

oferece um enquadramento de referência mais geral para compreender a recorrência de invariantes 

e de convenções. É por esse lado de sistematicidade, de invariantes e da convenção que número e 

figura podem ser interpretados como determinantes da estrutura do discurso e de um desenho 

essencial da forma. Aliás, os aspectos de convenção e as sintaxes de articulações asseguram a 

estabilidade e invariância do aparecimento de formas conhecidas que transmitem a continuidade de 

um sentido de boa forma. 

Na oratória como no discurso das formas da arquitectura, a presença de símbolos constitui um dos 

tópicos ordenados para a comunicação de sentidos num discurso, fazendo uma articulação de 

sentidos que remete para diferentes planos possíveis de significação, simultaneamente abertos e 

velados. 

Entre as figuras simbólicas conta-se ainda a alegoria que é equacionada, a partir do primeiro século d. C , como figura de 
conceitos éticos, cosmológicos, teológicos e místicos, e políticos. A alegoria caracteriza-se por uma duplicação do 
significado e por uma diferença entre o que é dito e o que é significado, que será conhecido por inferência de uma relação 
de obscura similitude. Através da analogia, a coisa visível dá corpo, imagem e figura a sentidos do divino, de uma 
realidade e verdade espirituais, a conceitos abstractos. 

Donatus, Ars Grammaíica. Allegoria est tropus, quod aliud significatur quam dicitur 
Augustinus, De trinitaie. tropus ubi ex alio aliud intelligitur 
Charisius, Ars Grammaíica. Allegoria est oratio aliud dicens aliud significans per obscuram similitudinem41 

Do ponto de vista disciplinar, o pensamento simbólico pode informar seja a determinação de clareza 

da natureza essencial da obra, como o desenho da sua forma manifestada. A esse propósito, há no 

significado original do termo grego símbolo, e da palavra latina tessera que o transcreve, um sentido 

particularmente interessante. O símbolo surgiu como a marca de um conhecimento, definido por 

acordo prévio que se confirma por meio da junção de duas metades de um objecto, ou através de 

uma fórmula (um acordo, uma senha, um gesto, uma sentença, um artigo de fé, uma linguagem de 

mistério, ...). O acto de juntar/de articular formaliza o reconhecimento das partes, actualizando o 

39. Donatus, Ars Grammaíica, III, 6, Historisches Wórterbuch der Philosophic, s.v. "Symbol", 1971-[c. 2004], vol. 10 : 714. 
40. Augustinus, De trin. XV, 15, Historisches Wórterbuch der Philosophie, s.v. "Symbol", 1971 -[c. 2004], vol. 10 : 714. 
41. Charisius, Ars Grammaíica, Historisches Wórterbuch der Philosophie, s.v. "Symbol", 1971-[c. 2004], vol. 10 : 714. 
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sentido uno . Mas além de constituir uma marca de reconhecimento, o símbolo recebeu, ao longo 

do tempo, outros sentidos. Passou a ser também um meio de inferência, ligando e articulando outros 

sentidos, para além daqueles que mostra naturalmente, sentidos aos quais dá figura e expressão. 

Tornou-se nota e signum, na terminologia medieval, denotação de segundos sentidos, por analogia 

e convenção. 

A nível da arquitectura, uma das consequências desses entendimentos afinados progressivamente é 

a de que a compreensão da obra se faz pelo reconhecimento de uma unidade de sentidos das formas 

manifestadas e do desenho e composição da natureza interna da forma. Não há assim, apenas, uma 

leitura da iconografia, aparente e manifestada através do ornamento e de figuras. A hermenêutica 

da obra implica um trabalho de conjunção de notações do discurso aparente e do discurso da 

estrutura intrínseca, e a interpretação do sentido que toma a articulação dos dois planos distintos, 

bem como a apreciação da sua valoração relativa. 

A notação da natureza da obra pelo número, a medida e a figura é realizada no plano do desenho da 

forma. A interpretação de sentidos implica a compreensão dos princípios abstractos da sua 

conformação intrínseca, e a interpretação do sentido da sua composição. Na obra in|ornada, a 

clareza da forma intrinsecamente significante encontra-se associada a uma restrição dos meios de 

manifestação do seu sentido, através da expressão e do efeito impressivo causados externamente. 

Se há uma intenção persuasiva, essa não é procurada num movimento de adesão à expressão e 

empatia causadas. A abstracção suscita a diferença de uma direcção voltada ao interior. Na acepção 

de que «forma est in exteriori dispositione, natura in interiori qualitate», então o que assim está a 

ser pensado mais precisamente no discurso significativo da coisa (res) é a natureza (interior) 

impressa na conformação (exterior). 

Se, no âmbito disciplinar da arquitectura, o modo essencial de notação intrínseca convive com 

outros modos de notação exterior da forma, por meio de um discurso significativo de (mais ou 

menos copiosas) imagens, fora do domínio da disciplina permanece latente a impressão de que a 

obra apenas se completa com a presença de informação notada que explicita a sua inteligibilidade: 

os sinais que comunicam o sentido sensivelmente, tornando a compreensão da obra acessível e 

alargada. 

A notação de símbolos e figuras conforma um discurso colorido pela invenção de formas, a 

variedade, a novidade e a maravilha. A parte de mostra, através da notação dos sinais e símbolos, 

torna-se um momento essencial do discurso arquitectural impressivo, pelo efeito que cria, e 

42. Historisches Wõrterbuch der Philosophie, s.v. "Symbol", 1971-[c. 2004], vol. 10 : 710,sg. 
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persuasivo, pelo modo como move e influencia. Desse ponto de vista, a notação visível de 

ornamento e iconografia parece tornar-se condição necessária da completude da obra. Assim, o 

sistema de notação seria constituído propriamente pela decoração significativa que informaria 

naturalmente e por inferência a complexidade de um discurso eloquente. Contudo, não se trata tanto 

da completude da obra, como se a obra, sem esses elementos, fosse necessariamente incompleta, 

mas de uma reconhecibilidade alargada de sentidos que viabiliza a sua apreensão sensível. A obra 

eloquente não aliena o fundamento de uma estrutura clara, antes explora o seu efeito no modo de 

argumentação pelos sentidos. 

O entendimento do sentido das formas decorre entre os limites polares de uma notação abstracta e 

uma notação por sinais e figuras realizados na forma exterior visível e destinados à apreensão 

sensível. A notação da forma desenhada torna-se um exercício de composição de polaridades, entre 

o modo de uma qualidade de natureza essencial, e a aparência e o modo da manifestação da forma, 

complicada por sentidos múltiplos, simbólicos e alegóricos. 

Kahn 1967. " . . . Existence and presence." Art embodies both. The one speaks of the spirit, the other of the tangible.43 

Por sua vez, o reconhecimento de sentidos obedece a um código partilhado, que permite certificar 

a verdade da concordância entre o sentido e a sua leitura. À diferença de encorporação de sentidos 

correspondem diferentes modos de um discurso persuasivo junto de destinatários. A orientação do 

discurso perspectiva a sua recepção. Também por essa via se compreende de que modo símbolos e 

sistemas de notação apontam a unidade de uma apreensão feita de duas partes que se juntam, 

perfazendo o todo. A recepção do fio do discurso depende do uso de uma linguagem partilhada, e 

de uma notação por meio de sinais, figuras e símbolos que faça a aproximação a um corpo 

específico de destinatários da obra. O problema coloca-se no caso das obras comuns e simples, 

como eloquentes e excelentes. 

Na história da arquitectura, a polaridade entre as formas essenciais e as formas eloquentes 

manifesta-se sob diferentes modos da uma ponderação relativa, que denota um entendimento 

temporal. Cada um dos dois pólos segundo os quais o «espírito» ordena «as formas disponíveis» (a 

grande abstracção e o grande realismo, na expressão de W. Kandinsky) cumpre uma função exacta 

no seu tempo. 

Kandinsky 1912. Ces deux pôles ouvrent deux voies qui conduisent finalement vers un seul but. 
Entre ces deux pôles si situent les nombreuses combinaisons de l'abstrait et du réel, dans leurs accords variées. 
Ces deux éléments ont toujours existé en art, l'un devant être désigné comme «purement esthétique», l'autre comme 
«objectif».44 

43. Kahn, "Space and Inspiration" (1967), Louis I. Kahn: -writings, 1991 : 227. 
44. Kandinsky, "Oberdie Fonnfrage" (Der Hlaue Reiter, 1912), Regards sur le passé, 1974 : 152. 
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A via de simplicidade atravessa o período medieval, manifestando-se na obra dos Cistercienes e de 

outras ordens religiosas reforma(dor)as, Mendicantes e Pregadores. Em certa medida, as formas 

arquitecturais de simplicidade essencial assemelham-se à função das imagens de devoção que 

fazem a «ponte para um olhar dirigido para o interior». 

Angenendt 1997. Der Blick auf die Bilder «war stets die Brucke zu einem Blick 'nach Innen', in dem die dauernde 
Realitat eines wirklich religiõsen Lebens bestand». 

idem trad. O olhar para as imagens «era sempre uma ponte para um olhar 'para dentro', no qual consistia a realidade 
permanente de uma verdadeira vida religiosa». 

Com esse sentido afirmam-se particularmente nos círculos associados a uma espiritualidade 

religiosa e mística. O modo simples afasta-se da ambiguidade de leituras plurais, na procura da 

razão integradora e abrangente que aponta a convergência no que é essencial. A notação das 

qualidades intrínsecas aspira a uma formulação inequívoca de significados, imprimidos na forma 

essencial. Ao mesmo tempo, o predomínio de «unidades abstractas revela mais seguramente a 

ressonância interior da obra»46. O movimento é duplo. O retorno às origens da qualidade essencial 

da forma significa, positivamente, a proposição de uma nova condição renovadora da sua natureza, 

que é mediada pela reflexão suscitada por esse retorno. 

No limiar da época moderna, o modo da clareza e da simplicidade alarga-se transversalmente à 

sociedade, surgindo em alternativa às experiências de um modo gótico tardio, internacional e 

flamejante. Em certa medida, a clareza do desenho encontra-se associada a uma inclinação para a 

abstracção, que se torna uma «componente funcional do desenho moderno» (a ideia é "emprestada" 

da obra de H. van de Velde47). A designação da nova via que surge parece vaga (um «estilo 

novo»48), expressão que quadra com a investigação de novos caminhos do pensamento e um 

interesse novo, denotado pelo conhecimento do mundo e das ciências da natureza, e pela sua 

descrição através da razão da matemática e da geometria. 

Ao contrário, certas formas de empatia, variadas e eloquentes, são apropriadas à representação de 

poderes e instituições que têm como objectivo comunicar os seus modos de grandeza e do poder. A 

obra pública excelente apresenta-se como imagem que magnifica a acção iluminada de figuras e 

instituições que a edificam. A sua condição poderá ser o resultado de uma conjunção de empenhos 

de amplos sectores da sociedade. O discurso notado tornar-se-á então a expressão de uma posição 

fulcral, desdobrando-se em múltiplos sentidos, ocultos e manifestos, de notação complexa e plural. 

45. Hans Belting, Bild umd Kult. Eine Geschicht des Bildes vor dem Zeitalter der Kunsl (Mlinchen, 1990) : 406 ; in Angenendt, Geschichte der 
ReligiositíU, 1997 : 147. 
46. Kandinsky, "Ober die Formfrage" (Der Blaue Reiler, 1912), Regards sur le passé, 1974 : 154. 
47. Klaus-Jûrgen Sembach, Henry van de Velde (Stuttgart : Verlag Gerd Hatje, cop. 1989; London: Thames and Hudson, 1989) : 48. 
48. Klotz,DerStildesNeuen,\997. 
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A obra ornada e eloquente enraíza o discurso e explica sentidos. A sua notação objectiva sentidos 

visíveis em imagens reais, naturais e estimula à leitura simbólica de outros, abstractos, por 

inferência de sinais e figuras. A sua condição poderá deter uma margem de ambiguidade que resulta 

do jogo de efeitos e de sugestões, da variedade e da multiplicidade de significados possíveis. 

Figuras, sinais e símbolos extravasam o quadro da linguagem arquitectónica e o plano disciplinar 

da arquitectura, no concurso de outras expressões artísticas da escultura, da pintura, e da decoração. 

Nesse contexto, parece incontornável uma noção de Gesamtkunstwerk. No reinado de D. João II, 

essa noção de Gesamtkunstwerk poderia ser reclamada para o momento culminante da composição 

das festas de casamento do príncipe D. Afonso, cuja memória permaneceu além dos actos efémeros 

de encenação e celebração do acontecimento. Do mesmo modo poderia ser aplicada a um conjunto 

de obras principais de encomenda régia manuelina, ligada à celebração do Estado real, da Coroa, e 

da empresa dos Descobrimentos. No seu jogo de complexa conjugação de formas arquitecturais, da 

escala mínima da figura da custódia, ao corpo da igreja, à teoria inscrita nos portais da igreja e do 

claustro, à sua dotação de escultura, pintura e outras artes e objectos de ciência, o mosteiro dos 

Jerónimos, em Belém, figura a síntese eloquente de um verdadeiro Gesamtkunstwerk de sentido 

cosmológico, teológico, de teoria política e da ciência do mundo natural. 

Embora pareça haver tendências e formas notadas de modos mutuamente exclusivos, em obras de 

simplicidade extrema ou de aparato eloquente e empático, de facto, o caminho é mais geralmente o 

de uma composição, entre a simplicidade e a expressão de aparato eloquente e empático. No 

horizonte, a nossa imaginação poderia distinguir e associar movimentos diferentes, porventura uma 

vontade de utopia, a procura de um novo ideal, ou a explicação simples e natural do mundo real. 

Mas, talvez o quadro assim designado pertencesse mais propriamente a uma leitura contemporânea, 

indoutrinada nos objectos, do que ao seu enunciado próprio na época. 

A ideia de que há a presença de diferenças e a sua composição poderá ser aproximada com base em 

duas situações de "escala" diferente, e mesmo de natureza diversa. Um exemplo seria dado pela 

figura da cidade ideal [332] em comparação com a imagem de uma cidade real, como Pienza, com 

a composição significativa das diferenças e variedades das comunidades do mundo local [333-338]. 

Um outro exemplo poderia ser o da notação arquitectónica do portal da sacristia do mosteiro de 

Alcobaça, cujo sentido realista e naturalista precisa ser compreendido à luz da totalidade do pano 

de parede "sem informação", ou antes, do plano abstracto em que se inscreve. 

Kandinsky 1912. Dans l'art abstrait, l'élément «objectif» réduit au minimum doit être reconnu comme l'élément réel le 
plus puissant.49 

49. Kandinsky, "Úberdie Formfrage" (Der Blaue Reiter, 1912), Regards sur le passé, 1974 : 155. 
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332 Artista desconhecido, perspectiva arquitectural ("Painel de Urbino"), século XV - final 
333 Pienza, o palácio do Bispo 
334 Pienza, planta do centro da cidade 
335 Pienza, o palácio Piccolomini 
336 Pienza, o palácio Comunal 
337 A catedral de Pienza vista da rua Marconi 
338 Pienza, a casa de Magio d'Agnolo da Montefalonico (?) 
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A ideia de polaridade entre uma infinita agitação de empatia e um dizer de clara abstracção, a um 

tom, e da sua harmonia temperada lembram uma figura de Nietzsche, acerca da presença de pão na 

obra de arte. 

Nietzsche 1880. Etwas wie Brot. - Brot neutralisiert den Geschmack anderer Speisen, wischt ihn weg; deshalb gehõrt es 
zu jeder lángeren Mahlzeit. In alien Kunstwerken muss es etwas wie Brot geben, damit es verschiedene Wirkungen 
in ihnen geben kõnne, welche, unmittelbar und ohne ein solches zeitweiliges Ausruhen und Pausieren 
aufeinanderfolgend, schnell erschõpfen und Widerwillen machen wiirden, so dass eine lãngere Mahlzeit der Kunst 
unmoglich wàre.50 

Idem. Algo así como pan. - El pan neutraliza el gusto de los demás alimentos, lo borra; por esto forma parte de todas 
las comidas. En todas las obras de arte es preciso que haya algo así como pan, para que puedan producir efectos 
diferentes, efectos que, si se sucediesen inmediatamente, sin uno de estos descansos y determinaciones 
momentâneas, agotarían rapidamente y causarían repugnância; esto haría imposible un "largo" banquete artístico. 

Empatia e copiosidade precisam de ser temperadas pela existência de espaços de escritura simples, 

assim como os planos de escrita a um tom beneficiam de ser iluminados por apontamentos do 

relevo. 

12.2.3 A colocação arquitectónica de sinais de notação da obra 

A notação da obra integra um propósito de explicitação iconológica do seu sentido global. Mas há 

também um aspecto dessa notação que não diz tanto respeito ao significado do que é notado, quanto 

a um uso da notação como um elemento de definição arquitectónica da obra e de orientação da sua 

leitura, no espaço. Nesse sentido, a notação surge como escrita da posição da obra no espaço, e 

como escrita da matéria arquitectónica. 

O significado da obra, da sua utilidade e qualidade é designada pela forma das suas partes, por 

elementos arquitectónicos, pelo ornamento e a decoração, e outros sinais complementares. Porém, 

na obra de arquitectura, a notação articula também os sentidos do discurso da forma e da sua posição 

no espaço. Não há, apenas, um exercício de leitura abstracta de significados, mas há uma leitura da 

experiência e do uso da obra que se relaciona com a própria notação, pelo modo como a sua 

colocação orienta o corpo arquitectural no espaço, e direcciona a sua leitura arquitectónica. Da 

visibilidade das formas à compreensão da ideia vai a intensidade da experiência sensível do corpo 

arquitectural no espaço e o conhecimento do seu sentido. 

Giorgio, Tratt. S/M, V [Forme di rocche e fortrezze]. |A/56v| Perché ogni nostra [cognizione e] notizia dello intelletto ha origine 
dal senso, come testifica Aristotele [in] nel primo delia Posteriora* e nel secondo e terzo deli'Anima, et in fra [tutti] 
li altri sensi [esteriori] el vedere è piu spirituale, puro e perfetto, e più cose e differenzie ci demostra [. come scrive 
nel primo delia Metafísica],** non pare che lo intelletto nostro cosi posso [perfeitamente] comprendere alcuna cosa 
né longo tempo tenere, se quella col senso dei vedere non ha conosc<i>uto, o almeno [qualcuna altra] \M 57| cosa 
simile a quella, per [la] cui cognizione 1'intelletto si eleva a conoscere la prima.52 

50. Nietzsche, Menschliches, AUzumenschliches, [2. Bd, Bd. II. Der Wanderer und sein Schatten, Nr. 98], 8. Aufl. 1978 : 224. 
51. Federico Nietzsche, Humano, demasiado humano (1874-1878), 2 vol., traducción y notas de Eduardo Ovejero y Maury (Madrid ; Buenos Aires ; 
Mexico : Aguilar, 1954), vol. II, N° 179 : 243. 
52. Giorgio, Tratíaíi, 1967, tomo II : 444,(6)-445,(1). 
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* Posteriora: i secondi Analitici. ** In M il riferimento al Libro I delia Metafísica è omesso. In realtà è Púnico che 
contenga concetti molto vicini anche nella forma a quelli espressi da D. di G. Né negli Analitici, né nell'Anima si 
hanno infatti affermazioni cosi esplicite. 

A invocação do corpo envolve a leitura de uma ambiguidade de sentidos. A apropriação é a da 

natureza corpórea da obra em si, mas é também a uma apropriação dos corpos da obra mediada pelo 

corpo da pessoa que faz o seu reconhecimento. A noção é importante, porque a presença de um 

referente humano é um meio específico de leitura do corpo da arquitectura, do espaço e da sua 

medida. 

Um primeiro momento de notação é dado, desde logo, pela definição material da obra que assinala 

a qualidade da coisa no seu lugar. Foram pensados anteriormente os casos de aproveitamento de 

meios materiais locais ou, em alternativa, a importação de materiais destinada a marcar a diferença 

relativamente ao que é local. No mesmo contexto, e tomando como exemplo as determinações do 

contrato para a obra do convento de São Francisco, em Évora, foi também analisada a distinção da 

qualidade de lugares e partes de uma obra de arquitectura, efectuada ao nível da definição material 

e das características da construção. Essa diferenciação torna explícitos princípios de notação 

material da qualidade da obra e das suas partes. A essa notação material poderá incumbir, também, 

a apresentação de uma "coisa" naturalmente e a invocação da figura de outra, por analogia. O 

primeiro momento em que se dá uma notação arquitectónica com esse sentido surge com a definição 

da própria materialidade da edificação. 

Aliás, é significativo pensar a origem etimológica da palavra grega matéria, que queria dizer 

simplesmente madeira (e floresta), e apenas mais tarde passou a significar madeira como material 

de construção53. A teoria da origem e formação da linguagem da arquitectura, com transposição da 

fábrica da obra em madeira para a fábrica em pedra, toca esse ponto em especial. Vitrúvio faz a 

tematização da passagem, de dois pontos de vista. Indica a colocação, em obra, e a função dos 

elementos de madeira, e a invenção, por imitação, de uma disposição correspondente para os 

elementos em pedra (Vitr. IV.ii.2). E refere que a realidade da forma da disposição dos elementos de 

madeira deve dar origem a uma imagem correspondente dos elementos em pedra. A veracidade 

dessa imagem deve-se à semelhança de posição e de forma (Vitr. IV.ii.5). 

Do mesmo modo, foram referidos anteriormente exemplos de transcrições de qualidades materiais 

e edificativas, a exemplo da forma de abóbadas artesoadas, em pedra aparelhada, notada em obras 

integralmente realizadas em tijolo, imitando a forma das partes em pedra (as abóbadas da ala dos 

dormitórios do convento de São Francisco, o portal de igreja dos Lóios, em Évora). Foi citado 

igualmente o caso da transcrição da forma das abóbadas de pedra e tijolo, em abóbadas realizadas 

53. Historisches Wòrterbuch der Philosophie, s.v. "Form und Materie (Stoff)", 1971-[c. 2004], vol. 2 : 977. 
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integralmente em madeira, como acontece numa série de igrejas dos séculos XVI, XVII e XVIII no 

norte de Portugal, no litoral e no interior. Essa configuração, por semelhança, poderia ser 

interpretada como a imitação de uma referência de antiguidade própria, um antigo ao modo gótico 

que seria retomado/notado sob a forma de abóbadas de madeira, "artesoadas" e com "nervuras". 

A figuração natural e por mediação, com a interposição de sinais e figuras, através dos quais é 

manifestada a aparência de sentidos obscurecidos, é reconhecida como domínio da iconografia. 

Mas, além disso, também a presença de uma marca arquitectural no espaço, e a sua posição podem 

obedecer a um princípio de notação, sob o modo de uma iconografia de âmbito arquitectural e 

arquitectónico que traz a invocação de outras obras e elementos, e representa, em determinado 

lugar, a projecção de outros sítios e lugares. Em vários momentos do trabalho foi feita a 

interpretação de edificações, como marcas do território e do espaço urbano e periurbano, que 

podiam ser lidas como articulação significativa de uma rede de sentidos de inferência á&symmetria 

de outros lugares. Os termos utilizados anteriormente {transposição, espelho, ...) faziam 

referimento à parte de "movimento" da operação. Se for pensado não o momento da passagem, mas 

o seu resultado (a impressão de uma marca na nova posição), então tem sentido falar de notação. 

Em certa medida, há um discurso de notação dos espaços do território, de sítios e de lugares 

edificados próximos e distantes, se os seus sentidos se reenviam entre si. Há também um exercício 

de notação quando a composição de escalas máxima e mínima equivale a uma invocação pela 

transposição de sentidos: uma inscrição de escalas de significação, através das quais são feitas 

passagens entre o macroespaço e o microespaço (a exemplo do discurso de macrocosmos e 

microcosmos), o universal e o particular. 

Num sentido geral, a notação de uma obra e de um lugar inscreve princípios de orientação, através 

de referências no espaço. A própria disposição e a configuração da obra são definidas por meio de 

um trabalho de notação que transporta e precisa a ideia de concepção, através dos diferentes planos 

de designação da forma no espaço. O tema tem assento, desde logo, no primeiro livro de Vitrúvio 

(I.ii.2) com a formulação do conceito de disposição da obra como ichnographia (a ideia da 

distribuição desenhada em planta) e orthographia (a sua elevação representada em alçado). A 

passagem da planta ao corte e ao alçado adquire rigorosamente o sentido de notação quando as 

mesmas figuras (de corpo humano, geométrica,...) traçam a forma do corpo em diferentes planos. 

Na arquitectura religiosa cristã, a notação do significado da ousia de uma igreja, como lugar 

sagrado, distinguido do restante corpo da igreja, pode ser pensada, por transposição, sem alteração 

de qualidade essencial, para um lugar distinguido no espaço único de uma capela, e para a 
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microarquitectura do corpo de uma custódia (inversamente pode ser pensada a partir dessa). Mas a 

noção de transposição por simetria pode envolver, também, uma relação com diferença de 

propriedade. A partir do lugar sagrado da ousia, são designados outros lugares, no corpo da igreja, 

que detêm uma relação significante, i|mediada com a capela-mor, como centro e fulcro do espaço. 

Por exemplo, outras capelas e a galilé, como espaços de enterramento que espelham a qualidade e 

significado máximo do lugar da ousia. A palavra espelho (e a ideia de sombra em antecipação da 

realidade) é decisiva para caracterizar a estrutura da reflexão de simetria, que tem um importante 

fundamento platónico e cristão (lCor. 13.12). A notação da posição e forma simétrica desses lugares 

antecipa, numa alegoria espacial, a verdade do lugar santo (correspondência entre o nartex e a ousia 

de São Pedro de Ferreira, e entre as capelas da cabeceira e dos pés, na Sé da Guarda [131]). A 

ponderação da importância e valorização da fachada e do exterior do edifício, relativamente ao 

interior do edifício e o exterior, constitui uma especificação da reflexão em torno da natureza do 

interior do corpo arquitectural e da sua expressão externa, pública. 

Essa tematização foi debatida, por exemplo, a propósito da definição do tambor e da cúpula da catedral de Milão, tendo 
dado origem à formulação de dois pontos de vista distintos. Os pedreiros defendiam o ponto de vista de que o exterior do 
edifício devia submeter-se à definição do interior. Ao contrário, os artistas tinham em mente, sobretudo, o efeito exterior 
da igreja. Ao tempo, a divergência foi resumida por Jacopo degli Angeli. O modelo dos artistas era mais belo pelo exterior, 
o modelo dos pedreiros era mais belo pelo lado de dentro54. Os termos do debate, acerca da cúpula de Milão, são os da 
ponderação do que deve ter mais valor. 

Ora, na arquitectura religiosa, o interior do corpo da edificação tem um estatuto mais elevado e 

sagrado, como figura do espírito e da mente, e em sentido moral. No diálogo Profugiorum, a 

diferença entre interior e exterior da catedral de Florença é pensada como uma antítese, expressa na 

imagem da virtude da tranquilidade espiritual (a constância temperada do interior), face à 

variabilidade da fortuna (os extremos da natureza, no exterior)55. Já de outro ponto de vista, na 

catedral de Pienza [339,340], a diferença é interpretada como a expressão de um sentido de 

conveniência. A valorização relativa obedece a um reconhecimento de convenções de 

comunicação, de ordem social. 

No contexto que estamos a desenvolver é, antes de mais, relevante o facto de o interior e o exterior 

poderem ter uma notação específica e diferente. A fachada da catedral de Pienza deve dar conta das 

qualidades interiores do espaço, através da representação das formas referentes à sua estrutura 

interior de Hallenkirche, mas a exposição pública da qualidade do edifício necessita afastar-se da 

moderação manifestada internamente. O estatuto e a qualidade eminentemente públicos da 

54. Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana (Berlin, 2. Aufl. 1959) : 172,173 ; in Klotz, Filippo Bnmelleschi, 1990 : 90(73). 
55. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 6. 
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339 Bernardo Rossellino, interior da catedral de Pienza, 1459-1462 
340 Bernardo Rossellino, a fachada da catedral de Pienza 

edificação implicam que o modo de notação se subordine a parâmetros de avaliação definidos em 

termos seculares. 

Onians 1988. To anyone standing in the square the relative status of the church and the different floors of the place is 
clearly articulated on a social scale with the richer forms being reserved for the more important areas. But with a step 
inside the church all is changed. The columns have Doric capitals with the same decoration as those on the basement 
of the Rucellai palace and the bases have a simple torus associated with Tuscan by Vitruvius. The interior of the 
church, the most sacred, and thus the highest status part of the building complex accordingly has the lowest status 
order in social terms. Since this cannot be reading intended by the pope, the only explanation is that he is using the 
order not as the bottom of the social scale but as the top of the moral one, not because it is ad laborem aptius, but as 
an emblem of gravitas. The facade of the building has to tell the world that it is the most important building. Its 
interior has to tell the spectator that it is the place of highest virtue. 

Em determinadas circunstâncias, contudo, a expressão do interior poderia ser valorizada em 

detrimento do exterior, como defende Francesco di Giorgio. 

Giorgio, Tratt. S/M, IV [I templi]. [Regula] |M40v| A piu chiara notizia délie predette cornici e ricinti è da considerare tre 
regule le quali sono da essare osservate. la prima che |S53v| le ditte cornici e ricinti debbano tutti da lato di [Regula] 
dentro come di fore o alquantopiu semplici et e converso* dieno essar formate. E la siconda quando si facessero 
meno ornate alcune che l'altre, quelle di dentro debbano essere più ornate dele esteriori. [Regula] La terza è da sapere 
che tutti li embasamenti, cornici o [altri] ricinti che nel tempio fussero debba<no> essere continuati intorno per tutto 
senza alcuna intersecazione o rottura. E questa regula è da tenere firmíssima, come era tenuta apresso delli antichi. 
* . . . L'espressione può essere interpretata: «la forma délie diverse cornici deve essere gradatamente più semplice o 
viceversa» (e converso: latinismo per «inversamente»). 

A atenção concedida à fachada como plano de comunicação pública implica um deslocamento do 

valor relativo atribuído a cada uma das posições no corpo da edificação. Uma das consequências 

56. Onians, "The System of the Orders . . .", Les traités d'architecture, 1988 : 172. 
57. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 398,(3)-399. 
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mais decisivas refere-se, na arquitectura religiosa, ao estabelecimento de um discurso articulado 

entre a capela-mor e a fachada. Em certa medida, é como se fosse possível pensar uma passagem 

da figura iconográfica do corpo da edificação, à semelhança do corpo humano, em planta, para a 

sua imagem ortográfica. A fachada toma a posição defronte do corpo do edifício (igreja da Golegã 

[299]). 

Num processo de ordenamento da edificação, como da cidade e da relação entre edifício e estrutura 

urbana, pode falar-se de notação por meio da figura, do número e da medida, no sentido em que 

esses elementos representam a escrita de correspondências significativas de simetria e de 

proporção. O alargamento de certas disposições urbanas, que foram estabelecidas na legislação 

manuelina relativa à regularização de alinhamentos de ruas, à projecção de balcões e à 

uniformização de alturas de pisos e configuração das aberturas dos alçados das casas, pode ser lido 

também como a formalização de um sistema de notação da imagem da cidade na orthographia 

urbana. Inclusivamente, a operação aponta o sentido de uma mostra de scaenographia (Vitr. I.ii.2), 

na medida em que os planos de fachada sejam entendidos, mais do que como elevação de alçados, 

como face que mostra o discurso da cidade como persona corporativa. 

A projecção de significados na fachada confere a esse plano a posição fulcral de tornar-se um lugar 

de convergência da notação significativa. Relativamente ao círculo que construi o plano da 

scaenografia vitruviana, afrontaria poderia ser pensada, desse modo, como um plano da projecção 

esférica de todos os sentidos invocados. A concepção da face do edifício como lugar de conjunção 

de ortografia e cenografia introduz uma diferença relativamente ao discurso do alçado entendido 

(apenas) como plano de mediação em que se encontram assinalados significados e qualidades, 

relativos ao corpo e ao interior da edificação. A fachada passa a ser compreendida na qualidade de 

interface de notação dupla, como forma que manifesta o corpo edificado, nas suas qualidades 

internas, e como forma configuradora do espaço envolvente. Como plano de notação discursiva, o 

efeito de impressão causada não é apenas o da leitura, mas o da interacção em permanência com os 

lugares envolventes da edificação e o espaço global invocado pelo seu sentido. 
A referência a fachada não se esgota na frontaria, mas contempla, no limite, todas as faces do corpo edificado que podem 
avistar-se significativamente nos percursos das pessoas. Constituem exemplos de notação a frente da igreja do hospital 
de Todos-os-Santos que remata a rua nova d'El-Rei, transformando-a num espaço de sentido concluso, ou a notação dos 
edifícios que orientam os percursos (a torre a axializar o caminho) e marcam no território a aproximação a um lugar 
notável (um convento, uma cidade, um santuário,...). 

A tematização da frente como lugar de referimento a uma "esfera" de sentidos confere uma 

qualidade especificamente espacial à fachada do corpo edificado. Essa qualidade espacial associa-

se a uma noção do espaço relevado, com a marcação dos lugares de aproximação ao edifício, sendo 
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desenvolvida, em especial na definição do espaço fronteiro do sítio edificado. Em certa medida, 

poderia ser dito que a concepção da fachada como espaço de notação cenográfica reflecte e denota, 

simetricamente, a formação do pensamento novo do lugar e do sítio, ao nível do espaço exterior: 

espaço exterior urbano como lugar de habitar a cidade (espaço de percurso e da vida em 

comunidade); exterior das casas, na cidade e no campo (espaço da vida e de folgança); e exterior no 

limiar de aproximação a um lugar de santuário (no sentido mais geral de lugar consagrado). 

Haveria ainda que fazer referência ao aspecto específico do ornamento como elemento de notação 

arquitectónica da qualidade da obra, em geral, e de diferenciação das partes do corpo do edifício. O 

debate desenrola-se, a partir do século XV, em torno do discurso arquitectural da forma edificada e 

do lugar a atribuir, no discurso do seu sentido, aos géneros clássicos que nesse momento ainda não 

se encontram sistematizados em ordens. 

Além do estudo de regras para o desenho das formas clássicas, sucedem-se interpretações da 

identidade a conferir a cada género, com vista a definir princípios coerentes de aplicação que 

permitam superar uma contradição evidente na apreciação relativa das formas dórica, e coríntia e 

compósita. Para Alberti, em termos sociais e de riqueza, o género coríntio e compósito surgem 

como expressões de um estatuto superior. Todavia, são géneros que se distinguem pela graciosidade 

e a elegância (o coríntio: gracile lepidissimum), qualidades que não parecem indicadas para 

caracterizar adequadamente o sentido de gravitas dos edifícios mais importantes. Ao contrário, a 

apreciação do género dórico, do ponto de vista social, leva a colocá-lo no escalão mais baixo: «ad 

laboremque perennitatemque aptius» {De re aed. IX, [v]) . No entanto, considerando a escala dos 

valores morais, a sua expressão de solidez é a que melhor exprime os valores de autoridade e 

gravidade que devem ser apresentados nos edifícios principais públicos e de grandes senhores. 

Onians recorre a exemplos para provar a existência dessas duas escalas de valores e mostrar como, 

apesar de tudo, foi possível compatibilizar os sentidos contraditórios: 

Onians 1988. Sixtus IV and his family took Pius' use of Doric for churches even further, using the simplest Doric forms 
for churches such as S. Lorenzo in Dâmaso and the Cathedral in Turin and for palaces such as the Palace della Rovere 
in Savona, yet in each case they placed Corinthian or Composite elements in front of their buildings to remind people 
that they should not be misled into believing that the buildings were low status. Evidently Doric had become the 
indispensable espression of moral excellence, but Corinthian and Composit were still the equally indispensable 
badge of high status.59 

A passagem é elucidativa do modo como há-de ser mostrado o grande estado dos senhores e dos 

edifícios que o apresentam, e da posição que toma a notação específica de qualidade, ao modo de 

uma insígnia, na fachada e no portal. Não iremos seguir a exposição do autor, acompanhando o 

58. Alberti, L'Architettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 817. 
59. Onians, "The last Judgement of Renaissance architeclure", Journal of the Royal Society of Arts, 1980 : 701-718 ; in id., "The System of the Orders .. 
.", Les traités d'architecture, 1988 : 173. 
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desenvolvimento do tema até a uma primeira resolução daquelas aparentes contradições, com o 

papa Júli II e Bramante, no início do século XVI, e finalmente a estruturação das ordens mais como 

um sistema de formas, do que um sistema de sentidos . 

Interessa sobretudo reter o modo como as colunas clássicas foram sendo pensadas numa fase incial. 

Por exemplo, Francesco di Giorgio61, assim como Luca Pacioli, colocam-se à margem de um 

debate acerca da especificiadade de cada género. As suas indicações permitem um desenho 

proporcionado das colunas, que se articula com a variação de capitéis, enquanto que a definição das 

bases e pedestal é tomada como constante. 
Pacioli, De divinapmportione, vii. [In quello sienno differenti le tre specie de ditte colonne fra loro] Ancora dovete notare 
che ditte sorti de colonne, cioè ionica, dórica e corintia, tutte, quanto a lor basi e stilobata, se fanno a un medesimo 
modo, ma li loro capitelli sonno diversi. 

Em Quatrocentos, a reflexão centra-se na possibilidade de conferir uma identidade própria a cada 

uma das formas de colunas, de modo que o seu distinto carácter permita uma ordenação não 

simplesmente em géneros, no sentido vitruviano63, mas num sistema de ordem de qualidades, 

aferido em termos sociais. A forma dos géneros tornam-se assim sinal/insígnia, e expressão de uma 

posição e de uma condição de estado. 

Além disso, o pensamento das ordens desenvolve-se num quadro de interesse por um 

«nacionalismo arquitectural» e como «veiculo de expressão de aspirações nacionais», como é 

notado relativamente a L. B. Alberti64. Em Florença, as ordens são introduzidas como revivência 

de um sistema românico, providenciando uma arquitectura nacional susceptível de tomar o lugar do 

gótico estrangeirado65. Fora de Florença, em Roma, Milão, Urbino e Veneza, onde essas formas 

não encontram fundamento claro na continuidade de uma tradição local cristã, torna-se necessário 

inventar um novo sistema para cada centro66. A leitura de Onians é esclarecedora do modo como a 

sistematização do vocabulário das ordens foi sendo ensaiada. 
Onians 1988. Equally noteworthy is it that not one of the systems we have discussed owes anything substancial to a 
study of either ancient Roman buildings or of Vitruvius. The contribution of these sources is limited to some 
assistance in the improvement of the formal vocabulary. Indeed it is as if all these theories were invented only to give 
the ancient forms some meaning which would be acceptable in contemporary terms.67 

Por diversas vias, a variação das formas e géneros parece dar conta de uma pesquisa das expressões 

do novo, ao encontro de uma intenção de renovado que atravessa o campo disciplinar, tanto quanto 

60. Onians, "The System of the Orders . . ." , Les traités d 'architecture, 1988 : 175. 
61. Onians, "The System of the Orders . . .", Les traités d'architecture, 1988 : 173. 
62. Luca Pacioli, De divina pmportione, in Scritli Rinascimentali di Architettura: Patente a Luciano Laurana. Luca Pacioli. Francesco Colonna. 
Leonardo da Vinci. Donato Bramante. Francesco di Giorgio. Cesare Cesariano. Lettera a Leone X, a cura di Arnaldo Bruschi, Corrado Maltese, Manfredo 
Tafuri, Renato Bonelli (Milano : Il Polifilo, 1978) : 118. 
63. Onians, "The System of the Orders . 
64. Onians, "The System of the Orders . 
65. Onians, "The System of the Orders . 
66. Onians, "The System of the Orders . 
67. Onians, "The System of the Orders . 

.", Les traités d'architecture, 1988 

.", Les traités d'architecture, 1988 

.", Les traités d'architecture, 1988 
",Les traités d'architecture, 1988 
",Les traités d'architecture, 1988 

171. 
171. 
170. 
171. 
174. 
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empenha as pessoas na sua acção no mundo. Um sentimento de vida nova e de reformatio mobiliza 

então o homem novo, compreendendo-se na individuação de ser moral, com responsabilidade, 

perante a comunidade, na acção em prol do bem comum. Em cada uma das entidades nacionais e 

comunidades, empenhadas em definir um quadro novo de vida pública, o carácter distintivo da 

notação das obras reflecte a procura de um entendimento das suas raízes e de uma antiguidade 

própria, à maneira de um descobrimento das origens, e da sua consignação numa ordem nova de 

formas. Acrescem ainda, na paisagem urbana edificada, marcas individualizadas de pessoas, notas 

de posição, da diferença, da variedade e diversidade, segundo a condição, a qualidade e estado. 

Se as variações de notação ensaiadas em Quatrocentos pavimentam a via que irá possibilitar a 

convergência num sistema abrangente de ordens clássicas, estruturado no século XVI; ou, pelo 

contrário, se alguma dessas experiências se há-de perder, sem mais sequência; ou, ainda, se certos 

modos de notação deram uma continuidade renovada a modos precendentes, procurando numa 

debilitação da "distinção de novidade" a aproximação a uma indiferenciação comum que exprisse, 

de modo mais lato, um sentimento vago e difuso de necessidade de novo - todos esses sinais são 

ainda igualmente possíveis e equivalentes, no momento de partida, e nenhum mais "promessa de 

futuro" que outro. 

12.3 O ornamento da arquitectura 

12.3.1 Ornamentos da arquitectura 

A palavra ornamento, em alternativa a outros termos, parece ser aquela mais adequada a ser usada 

na descrição da qualificação da arquitectura da época em estudo. Além da expressão ornamento, 

documentada desde o século XIV68, os termos usados mais frequentemente são de natureza 

atributiva: ornado e desornado, «inornate». O contexto em que essas palavras surgem denota um 

entendimento muito vasto da "coisa" que é o ornato, e da acção que designa o ornamento. 

Contudo, a sistematização operada pelo Classicismo e a experiência da arquitectura moderna e 

contemporânea alteraram a percepção do sentido de ornamento. No âmbito da linguagem clássica, 

a 'decoração' emergiu como palavra-chave, em detrimento do sentido designado pelo 'ornamento'. 

Na definição de Quatremère de Quincy, a 'decoração' designa uma ideia geral da arte de 

embelezamento dos monumentos, como reunião e integração de todas as artes do desenho, em 

especial da pintura e da escultura. 

68. Machado, Dicionário etimológico da lingua portuguesa, s.v. "Ornamento", 1989. 
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Q. deQuincy,Encyclopedic La décoration... embrasse, selon l'usage, une idée générale de l'art d'embellir les monuments 
de tous les genres, dans toutes leurs parties, et de les embellir avec toutes les sortes de moyens qui appartiennent à 
la réunion des arts du dessin. On y a vu que si toutes les ressources de la peinture forment la plus grande partie des 
moyens de décoration dans les intérieures des édifices surtout, la sculpture a particulièrement dans son lot ce qui 
regarde leur extérieur.69 

No enquadramento dado pela decoração, como conceito abrangente, o entendimento do ornamento 

vê o seu âmbito reduzir-se ao domínio dos arabescos, àapintura de ornamento, e, em particular, da 

escultura que completa os membros da arquitectura70. Conforme um ideal de embelezamento, 

entendido como reunião das artes, a arquitectura surge como parte imperfeita de um todo, o 

momento de execução material da obra, não mais do que uma parte "mecânica" da escultura. 

Cumpre à escultura completar a arquitectura, na parte relativa aos trabalhos mais difíceis, 

designadamente as formas de ornamento que tornam sensíveis os géneros das ordens. 

Q. de Quincy,Encyclopédie. L'architecture . . . n'est en quelque sorte, sous le rapport de l'exécution matérielle, que de la 
sculpture. C'est au travaux mécanique du ciseau, qu'elle est redevable des formes qui lui donnent l'existence. Mais 
outre ce qu'il y a de purement mécanique dans ce qui regarde, soit la taille des pières, soit l'élaboration des autres 
matières, c'est encore? l'art de la sculpture qu'il faut rapporter les travaux plus ou moins difficiles, plus ou moins 
délicats . . . qui la rendent de plus en plus intelligible aux yeux et a l'esprit. Ces nuances plus ou moins légères, c'est 
l'ornement qui les rendent sensibles. 
Ainsi chaque genre d'ordre a ses ornemens, dont le caractère correspond au caractère de ses formes. 

Como se depreende das passagens citadas, a visão de Q. de Quincy estabelece o ideal do 

Classicismo da obra de arte criada pelo artista que se opõe aos aspectos "mecânicos" do trabalho de 

edificação, a que se reduz a parte de execução realizada pelos obreiros da construção. 

Considerando a perspectiva colocada ao longo do trabalho, interessa-nos pensar exactamente o 

sentido do ornamento específico da arquitectura e da arte da edificação, precisamente aquele que 

no seu modo próprio se torna intrinsecamente estruturante e conformador da forma construída. Não 

deve ser ignorado o concurso de outros artistas, de escultores e de pintores na qualificação das obras 

de arquitectura mais singulares e excelentes. Mas é sobretudo o trabalho de ornamento da obra 

integrado na concepção arquitectural, e o ornamento de qualificação arquitectónica da obra que 

precisam de ser compreendidos, chamem-se aqueles que fazem a obra e o seu ornamento artistas e 

criadores (criadores-arquitectos), ou, ainda, antes de ser instituído o uso da palavra 'arquitecto', 

simplesmente pedreiros de obra grave, mestres e imaginários de pedraria, a marcar quão longe ia 

a perspectiva especificamente disciplinar, nesses tempos de visão integrada da acção de deformatio 

da matéria edificada. 

69. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v "Ornement", tome IIIe, 1825 : 49. 
70. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v "Ornement", tome IIIe, 1825 : 49. 
71. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v "Ornement", tome IIIe, 1825 : 49-50. 
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Numa primeira aproximação ao entendimento do conceito, o ornamento parece surgir como um 

elemento acrescentado à forma. Acrescenta significados e manifesta outros, latentes ao nível da 

qualidade intrínseca da forma. No discurso das formas da arquitectura, inscreve-se como elemento 

da linguagem arquitectónica, como elemento da narrativa das formas e como sinal, partilhando com 

outros símbolos uma função de notação de sentidos figurados e abstractos da forma. Na forma 

pensada estritamente como forma edificada (gebaute Form), insere-se como um elemento de 

individuação e de qualificação da obra no tempo. Diferencia, introduzindo a nota da variação, e 

torna-se espaço de invenção e manifestação de originalidade. Oferece-se como campo à citação, 

seja a que assegura a reconhecibilidade das formas, como a que faz a actualização pela introdução 

da novidade de novas formas. 

Desses pontos de vista, o ornamento apresenta-se como o elemento da variação, frente à 

permanência e continuidade das qualidades essenciais da forma construída. A diferença estabelece 

como que dois "estados" da obra edificada. Não se tratará tanto de um estado de incompletude da 

obra, ou, pelo contrário, da sua conclusão, como sugere Q. de Quincy, mas do que pudesse ser 

designado, talvez, como um estado de indiferenciação, frente a um estado de singularidade 

alcançada pela individuação e a particularização. 

A notação do ornamento serve a qualificação da "coisa" construída (uma casa, a sala e as câmaras, 

o edifício público, a cidade), no modo da sua apresentação, em geral, e em relação com a sua 

utilidade e uso circunstanciais. Os significados da palavra ornar como preparar, decorar, enfeitar, 

e, em sentido figurado, honrar denotam a variação possível de funções e significados dos elementos 

ornamentais. Uns como parte integrante da construção, outros como modos possíveis, segundo as 

circunstâncias, a exemplo dos panos de cercamento, tapeçarias e outros meios de concerto, 

elementos móveis que dão forma e precisão a um corpo vago. 

Um dos temas da arquitectura é, assim, o de pensar a forma vaga e indiferenciada e o grau do seu 

ornamento, ponderando a justa definição relativa. Foi referido anteriormente um aspecto de 

desenvolvimento do trabalho disciplinar que aponta para uma progressiva inscrição do ornamento 

arquitectónico na obra, promovendo a sua qualificação perene em alternativa a certas formas de 

aplicação de decoração móvel. O revestimento de paredes com azulejos, a pintura a fresco e a 

marcação de um desenho de tapeçaria, no mosaico do pavimento, são alguns dos elementos que 

sugerem uma mudança do entendimento dos elementos de qualificação da arquitectura. Há um 

tempo em que os elementos móveis e variáveis começam a ser preteridos em favor de uma 

caracterização arquitectónica inscrita na forma que fixa a qualificação do espaço. 
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Na sala das Sereias, dos Cisnes e dos Árabes, no paço de Sintra, os altos lambris em azulejo surgem 

como uma determinação definitiva, frente à variabilidade dos panos de cercamento. Os panos 

podiam conter um apontamento de natureza arquitectónica, como sugere a descrição do pano com 

esteios, e como mostra o pano de parede árabe do paço de Sintra, com uma arcaria e ajimeces 

[236], mas a notação ornamental realizada por meio de azulejos é mais precisa no propósito de 

definir uma composição estruturante das superfícies parietais, ao promover o enquadramento das 

aberturas e de outros elementos por meio de molduras [237]. (Em particular na sala de Jantar, 

Reinaldo dos Santos nota a «diferença de antiguidade entre as molduras das portas e os "lambris"», 

conjecturando que «talvez a decoração tivesse começado pelo emolduramento (fim do século XV), 

completado mais tarde pelos "lambris"»73.) A substituição de elementos de decoração móvel por 

outros perenes revela um sentido arquitectónico do ornamento que é chamado a determinar a 

expressão da obra, do lugar e do espaço, da sua utilidade e a finalidade, precisando o sentido do seu 

uso. 

A partir da forma indiferenciada, determinada essencialmente por boa medida e proporção, o 

ornamento pode ser compreendido como um plano de mediação. Esse o sentido do princípio do 

ornamento, que surge com uma ideia de mediação e de resolução de um encontro - uma junta. 

Kahn 1959.1 feel that the beginning of ornament comes with the joint. The way things are made, the way they are put 
together, the way one thing comes to the other, is the place where ornament begins. It is the glory of the joint which 
is the beginning of ornament. The more a man knows the joint the more he wants to show it. The more he wants to 
show the joint, the more he wants to show the distance. And if he wants to have it show the distance, he wants to 
exaggerate and caricature things which ordinarily are small. The beginning of ornament lies also in the challenge 
against the elements. 

Kahn 19. The craftsman never wants to cover his work. In a good drawer the dovetailing is not hidden, the joint is the 
beginning of ornament. The joint is where ornament begins.7 

Segundo Gregotti, esse plano de mediação comporta a possibilidade de abertura de um espaço de 

narrativa e de evocação, em que se materializam nostalgia e memória, e de um espaço de mediação 

figurativa que compõe a relação entre a grande e pequena escala das formas, entre o edifício e o 

contexto . 
Gregotti 1991. All'idea di astrazione si preferisce quella di rappresentazione con tutti gli apparati figurativi, di 
mestiere e di disegno che l'accompagnano e per ciò che di narrativo essa comporta: nostalgia e memoria 
divengono materiali preminenti. Si sperimentano decorazione e ornato, specie per ciò che di evocativo essi 
rappresentano ma anche in quanto strumenti di mediacione figurativa, tra grande e piccola scala, tra edifício e 
contesto, come forma sostitutiva del chiaroscuro. 

72. Portugal. Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Nos confins da Idade Média: arte portuguesa séculos XI1-XV (Porto: Instituto 
Português de Museus, 1992) : 243. 
73. Reinaldo dos Santos, O azulejo em Portugal, 1957 : 34. 
74. Kahn, "New Frontiers in Architecture, CIAM in Otterlo" (1959), Louis J. Kahn: writings, 1991 : 98. 
75. Kahn, "An Architect Speaks his Mind: On Craftmanship" (1972), Louis I. Kahn: writings, 1991 : 295. 
76. Gregotti, Dentro Varchitettura, 1991 :40. 
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A presença do ornamento marca a introdução da escala. Em sentido simbólico, o ornamento 

significa uma escala de valores e qualidades na obra, por referência a uma ordem. E num sentido 

formal, dependendo do que significa, ou independentemente do que significa, o ornamento marca 

a escala de relações das formas. Há na noção de escala uma simetria de sentidos (de significado e 

de função na forma) que se reenviam mutuamente. O ornamento serve um princípio de composição, 

cuja função é a de harmonização. O mesmo princípio é válido nas artes do desenho como na música. 
Semper 1855-59. Anche in musica la norma è forma e ornamento, messo in risalto quest'ultimo come fattore di 
armonizzazione delle forze elementari coincidenti. 

A esse propósito, uma observação de Filipe Pires acerca da função da nota ornamental apresenta 

um paralelo relativamente à arquitectura. Na teoria do contraponto, a nota ornamental deve ser 

avaliada «segundo o seu efeito» . A presença de um ornato, no compasso, juntamente com outras 

notas de passagem, confere à estrutura desse compasso, que assenta num primeiro som, formando 

um intervalo consoante com o cantus firme de base (e em outras notas do mesmo acorde), um 

movimento que permite a linha melódica fluir. 

Pires 1981. Nenhum compasso deverá ser preenchido exclusivamente com notas reais. Torna-se necessário o emprego 
de, pelo menos, uma nota de passagem ou um ornato para a fluência da melodia. 
O emprego da "nota cambiata" é muito frequente nesta Espécie, sobretudo na terminação. Caracteriza-se pelo 
contornar superior e inferior de uma nota real, funcionando esta como eixo. 

As notas de passagem e ornamental são o lugar de uma passagem de diferença e - poderia ser acrescentado em termos 
arquitectónicos -, de surpresa e de invenção. É nas passsagens e nos ornamentos que podem surgir dissonâncias 
(«qualquer dissonância... só é permitida nas fracções leves, unicamente sob a forma de nota de passagem ou ornato» ). 
É ainda nesses espaços que aparece a síncope, «intercalando uma nota de passagem ou ornato», ou em relação «com uma 
escapada, permitida apenas na ornamentação da resolução de retardos» . 

O ornamento funciona como um plano de mediação e de harmonização, na transição entre a grande 

e a pequena escala. A ideia pode ser acompanhada em sucessivas passagens de escala: do território 

para um sítio, da cidade para um lugar urbano; do edifício público e do monumento para a escala 

doméstica; do corpo do edifício para o espaço urbano; do plano da fachada para a abertura; do limiar 

exterior para o interior; do plano para a aresta. Até ao pormenor da materialidade, do material pétreo 

mais grosseiro, trabalhado com o escopro, para o material finamente esculpido. Assim, o ornamento 

cruza-se com pormenor, na função de articular diferenças e fazer a passagem entre 

descontinuidades. Em certa medida, inscreve sentidos e significados no tempo, como um sinal 

numa "brecha". Prende o tempo ao momento de apreensão, numa proximidade plástica e táctil. E 

na visão longínqua esbate o delineamento da forma do corpo arquitectural, em favor de um efeito 

77. Semper, "Théorie des Formell-Schõnene: Introduzione" [1855-59] ; in Herrmann, Gottfried Semper: Architettura e teoria, 1990 : 248. 
78. Filipe Pires, Elementos teóricos de contraponto e cânon, prefácio de João de Freitas Branco (2a ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1981) : 
29,30. 
79. Pires, Elementos teóricos, 2a ed. 1981 : 31. 
80. Pires, Elementos teóricos, 2a ed. 1981 : 24. 
81. Pires, Elementos teóricos, 2" ed. 1981 : 42. 
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pictórico (para o conceito do efeito plástico e da visão pictural, seguimos o entendimento 

sistematizado por Wõlfflin ). 

Na diferença de escalas, em que pode ser pensado o ornamento, está implícito o sentido de espaço 

do ornamento. O espaço do ornamento é, em absoluto, o espaço da sua "figura". Em sentido 

relativo, a qualidade do ornamento precisa de ser compreendida através da leitura da relação com o 

plano e o corpo em que se inscreve, e através do espaço do seu efeito [341-344]. A intensidade da 

presença do ornamento é sublinhada pela sua rarefacção, nos planos arquitecturais adjacentes. 

Assim, os planos de não-ornamento surgem tão importantes quanto os lugares do seu desenho 

positivo. 

O sentido arquitectónico do ornamento inserido num espaço de enquadramento de um portal, 

saliente e esculpido (a exemplo dos portais da matriz da Golegã [126], e de São João Baptista de 

Moura [427]), é essencialmente diferente daquele inserido em aberturas e arcos, praticados em 

paredes, em que as partes ornamentadas se situam no espaço enxalçado dos pés-direitos (como 

exemplo, o portal lateral da matriz de Azurara). A diferença é acentuada nos casos em que há uma 

distinção entre superfícies murarias, com um revestimento de reboco, e ornamentação em material 

pétreo. A distinção de materiais instala uma autonomia do elemento ornamental que qualifica 

especificamente o seu lugar. 

Já a indiferenciação, resultante de uma posição ornamentada em material pétreo e de superfícies de 

parede, em pedra aparelhada, contribui para impor a leitura do corpo, como um todo ornamentado, 

em que o ornamento estabelece uma articulação de planos, ou instaura como que uma discrepância 

na superfície [343,344]. Eventualmente, a diferença de materiais da pedra dá lugar a um efeito de 

inscrustação. Essa condição é própria das obras excelentes que são ornamentadas globalmente 

também pela própria qualidade material. 

A identificação do que é passível de ser considerado ornamento, em especial ornamento de natureza 

arquitectural, é referida nos textos quatrocentistas e quinhentistas. A compreensão da diversidade 

de elementos e partes arquitecturais consideradas ornamento ajuda a entender a sua função na 

mediação e harmonização de escalas e das formas. 

A coluna constitui um ornamento, enquanto elemento adossado ou isento, de referência 

antropomórfica ou não. Esse entendimento é uma constante do discurso da arquitectura religiosa 

paleocristã e alto-medieval, em geral, e do Românico83. É certo que, no período medieval, a coluna 

82. Wõlfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 9. Aufl. 1948. 
83. Eliane Vergnolle, "La colonne à l'époque romane. Réminiscences et nouveautés", Cahiers de Civilisation Médiévale Xe-XIIe Siècles (Poitiers: Centre 
d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale), 41 (1998, Apr.-Juin): 141-174. 
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341 Armamar, a capela de São Domingos de Queimada 
342 Mosteiro dos Jerónimos, a capela de São Jerónimo na cerca 
343 Capela de São Domingos de Queimada, a fachada com portal 
344 Capela de São Jerónimo, o portal 

à 

343 



345 Sernancelhe, paço de Fonte Arcada, a janela do alçado principal 
346 Barcelos, igreja do convento de Vilar de Frades, ângulo do transepto com a nave 
347 Batalha, Santa Maria da Vitória, pormenor do cunhal 
348 Igreja do convento de Vilar de Frades, o portal 
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perde a referência directa de conformação como metáfora do corpo humano, mas o seu significado 

como alegoria de fundamento e elemento de suporte da igreja espiritual, personificado pelos 

profetas e os apóstolos, permanece intacto. A condição das colunas, relevadas das paredes ou 

isentas, destaca-as, em sentido figurado, da massa das pedras vivas das estruturas parietais. 

Em Quatrocentos, nos Trattati de Francesco di Giorgio, as colunas são referidas em termos 

arquitectónicos, sem inferências de significados figurados. A distinção é feita entre colunas vivas e 

mortas, ou seja colunas como membros arquitectónicos da estrutura de suporte (elementos 

necessários), e colunas como figuras de correspondência da estrutura, representadas em projecção 

nos planos ortográficos (elementos não necessários, mas de efeito ornamental). 

Giorgio, Trait S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. Conseguentemente è da sapere che li ornamenti non 
necessari possono esseri di più spezie, come [di] colonne morte e vive* |A/25vj overo integre, di cornici, ricinti,** 
stucchi, figure, riquadrati in palchi et altri modi li quali [io] per lo disegno dichiararò [meglio] al quale mi referisco 
per resecar ogni supérfluo parlare. 

* colonne morte e vive: per colonne morte si deve intendere semicolonne (o anche paraste e lesene) addosate alia 
parete, per puro ornamento, in opposizione alie vive e integre. ** Per ricinti F. di G. altrove .. . intende le cornici 
che girano intorno ai vani. I disegni più avanti promessi in realtà mancano. 

Giorgio, Trail. S/M, IV [I rempli]. Per maggiore ornamento del tempiofu escogitata un 'altra spezie di colonne ditta colonna 
morta, che intorno ai tempio debba essare locata, sopra le quali la cornice intorno al tempioposta overo ricinto si 
posa. Ma quelle [che sono al intorno al tempio per ornamento e sostegno della cornice] debanno avere el medesmo 
diâmetro delle propinque tonde, pigliando per diâmetro la sua faceia e coscia e non que I lo da angulo ad angulo del 
quadratopiii distante* Le quali tutte richiede 6 strigieper e strile** per faceia, ornate secondo la invenzione 
dell'artefice.85 

* Ma quelle . . .più distante: le paraste o lesene .. . debbono essere larghe quanto il diâmetro delle vicine colonne 
tonde e quanto la faceia dell'ideale pilastro a sezione quadra, cui corrisponderebbero; non quanto la diagonale che 
unisce gli angoli opposti {da angulo ad angulo più distante) del quadrate di base di quell'ideale pilastro. ** e strile: 
lo stilo, cioè il fusto della colonna (o «tronco della colonna» . . . . Altrove lo chiama anche stipite In questo caso 
non si tratta tanto di una faceia di colonna ma di paraste o lesena. 

Giorgio, Tratt. S/M, IV [I rempli]. [Oltre a questo è da sapere che, per ornamento dei tempio, in li anguli dal lato dentro dei 
tempio della cella si può fare a beneplácito dei artifice due colonne per angulo, cioè in ogni estremità la sua, come 
appare nel disegno, le quali colonne si chiamano morte. Le quali secondo la altezza, larghezza, basa e capitello sono 
formate secondo le regule ditte di sopra, eccetto che non hanno diminuzione di larghezza, ma debba avere di sporto 
fuore della faceia overo la diciottesima parte della sua larghezza overo la sedicesima.]86 

O sentido ornamental surge com a solução de colunas postadas em entradas, a exemplo das colunas 

colocadas a ladear a porta do palácio della Rovere, que não detêm função de suporte, mas apenas 

assinalam a qualidade do senhorio da casa. A presença da coluna, nesse lugar, invoca, na imagem 

de ornamento, a actualidade de uma função de suporte novamente redescoberta e a sua reposição 

em obra, como elemento da configuração estrutural. 

84. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 355. 
85. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 377. 
86. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 399. 
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O desenvolvimento do sistema das ordens, no Renascimento, poderia sugerir que a coluna voltaria 

a ser pensada exclusivamente como elemento estrutural e como representação estrutural, o que 

implicaria a instauração de um discurso das ordens, entendidas não como ornamento, mas como 

determinação constitutiva da forma arquitectural. As ordens transportariam consigo a reposição de 

um entendimento do sistema trilítico, constituindo a base de uma estruturação essencial da obra e o 

princípio de conformação da sua forma arquitectural. No quadro desse entendimento, e em 

consequência dos diferentes princípios modulares próprios de cada ordem, a decisão tomada com a 

escolha de uma das cinco ordens determinaria uma variação de fundo do desenho do corpo 

edificado e da forma da obra. 

De facto, essa condição de variação da forma arquitectónica, segundo as diferentes ordens, é 

ultrapassada com o processo de sistematização das ordens e do seu uso que tem na Regra de Vignola 

um dos primeiros corolários operativos de um novo modo. Com o sistema de Vignola, a escolha da 

ordem não modifica substancialmente os princípios de configuração do corpo das edificações e do 

espaço, antes compõe uma expressão da representação dos elementos de suporte e das estruturas 

resistentes dos corpos da obra, determinada por desenho em planos contra a superfície parietal. 

Desse modo, pode continuar o entendimento da forma de simplicidade essencial indiferenciada, à 

qual é acrescentada a ordem clássica como um ornamento. No Classicismo, o valor ostentatório de 

que se reveste a coluna continua activo, constituindo a sua aplicação um sinal de magnificação 

ornamental da edificação. 

Q. de Quincy, Encyclopédie. La richesse dont on veut parler consiste dans l'emploi multiplié des colonnes, des ordres & 
de ceux qui comportent le plus d'ornemens & de magnificience . 

Ainda nos escritos de Gottfried Semper pode ser encontrado um eco desse valor ornamental de sentido monumental: 

Semper 1855-59... . nella loro concezzione di fondo, alcune parti dell'edificio sono analoghe a certi attrezzi mobili; 
tuttavia, nella loro contraposizione alia mobilia, si caratterizzano come statiche e monumentali próprio per 1'assenza 
di quei simboli delPoggetto mobile che lo contradistinguono come tale, come elemento spostabile. In questo modo, 
tra i due estremi delia mobilità e delia staticità diventa possibile costruire, un'intera gamma di oggetti intermedi sul 
cui metro misurare ed ordinare il grado di monumentalità e di severità stilistica di un edifício. Un estremo è 
rappresentato da un fuste leggero, come quello dal candelabro, puntualmente caratterizzato per forma e per 
decorazione come oggetto mobile. All'altro estremo è la colonna dórica che si impone, nella sua monumentalità, non 
solo per le proporzioni ma anche per 1'assenza di qualsiasi particolare che la possa definire come oggetto autónomo, 
definito in sé.88 

Em Portugal, nos alvores de Quatrocentos, começa a fazer-se notar uma nova sensibilidade aos 

valores da coluna, como elemento arquitectónico de qualificação da obra. Numa série de obras dos 

séculos XV e primeiro quartel de XVI, desenha-se com clareza uma aplicação nova da coluna, como 

elemento singular de suporte: nas igrejas da Lourinhã e de Santa Maria de Sintra, na cripta de 

87. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Caractère", tome Ie, 1788 : 508. 
88. Semper, "Théorie des Formell-Schõnene: Introduzione" [1855-59] ; in Herrmann, Gottfried Semper. Architettura e teoria, 1990 : 250. 
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Ourém e na sinagoga de Tomar, na capela tumular do bispo D. João Vicente, da Sé de Viseu, na 

casa do Capítulo do convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja, bem como em obras de 

referência mudéjar. Os elementos de suporte das arcadas da igreja de São João Baptista de Moura, 

que detêm uma analogia de formas com a coluna, acrescentam o interesse de se inserirem num 

sistema estrutural, notado em correspondência com as colunas e arcadas isentas, e adossado às 

paredes. Desse modo, existe uma representação da estrutura da igreja distinta do modo de 

delimitação conclusa do seu espaço interior por meio de planos de paredes, que encerram o edifício 

como caixa [1]. 

À semelhança das colunas, também o modo de encerramento de um espaço e de coroamento de um 

edifício, por meio de abóbadas e cúpulas, constitui uma parte essencial de qualificação de uma 

edificação, num sentido de ornamento, em especial na arquitectura religiosa. O tema tem assento 

na tratadística quatrocentista, a exemplo de uma passagem dos Trattati em que a forma particular 

de cúpula é destacada como um elemento de ornamento e expressão de decoro do templo. 

Giorgio, Trati. SM, IV [I templi]. [Lanterna] Ultimamente quanto alia cognizione delle parti medie é da supere quali sieno 
le parti delia lanterna, overoputeo, posta sopra delia cupola o tolo per ornato e decoro dei tempio. El diâmetro delia 
quale debba essere el quinto di tutto el diâmetro dei tempio da piedi. [E] la sua altezza senza la pirâmide* debba 
essere alta tutto el suo diâmetro e la meta piu, cioè li tre decimi di tutto el diâmetro. La quale pirâmide poi può essere 
ornata a placito dell'artificie. 
* Vex pirâmide bisogna qui intendere la cúspide delia lanterna. 

A novidade da reposição da cúpula está no seu entendimento como elemento ornamental de máxima 

distinção significante. A presença de uma cúpula como remate do espaço interior não distingue 

apenas a qualidade do lugar dentro do edifício. O debate gerado em torno da cúpula e tambor da 

catedral de Milão e a referência à diferença de leitura no interior e exterior do edifício podem ser 

lidos num contexto mais amplo. A cúpula faz uma designação coerente da forma de uma edificação, 

associando a uma espacialidade interior centrada, a uma projecção volumétrica em leitura externa. 

Vista do exterior, a cúpula que ornamenta, coroando, o corpo da obra detém uma qualidade 

cenográfica no espaço urbano e de ornamento do perfil da cidade no território. 

Na arquitectura portuguesa, verifica-se um uso significativo da abóbada como ornamento da 

edificação religiosa. Já a tematização da cúpula, entendida como corpo arquitectural e como um 

elemento de ornamento da edificação, surge apenas tardiamente em sinal de uma definitiva 

compreensão de novas espacial idades clássicas, e mesmo aí, em determinadas situações, continua 

a ser preterida relativamente a soluções de abóbadas bombeadas (como acontece em igrejas 

maneiristas do norte do país, nos séculos XVI e XVII, a exemplo das igrejas do Porto, do colégio 

de São Lourenço, de São Bento da Vitória [60], e de Grijó, do mosteiro de São Salvador). 

89. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 399,(2) ; omitida a nota 399(1). 
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Ao contrário do reconhecimento tardio da função da cúpula, como elemento de qualificação da 

arquitectura religiosa, cedo se manifesta, em obras nacionais, a importância atribuída ao elemento 

torre que, na formulação de Francesco di Giorgio, deve ser entendido como um ornamento 

relevante, embora seja parte «acidental» e «extrínseca» da edificação. 

Giorgio, Tratt. S/M, IV [I templi]. [Campanili] Similmente delli templi dellifedeli cristiani sono li campanili parte necessária 
per convocare li assenti ai coito divino; benché accidentale et estrinsica, niente dimeno sono a grande ornato di 
quelli; e circa alla notizia d'essi cosi contigui ai tempio, mi pare si sieno suffizienti le figure, senza altra 
dichiarazione di orazione. A quelle adunque si avvertisca, eleggendo quella che piii fusse dilettevole a chi elegge. 

Cerca de '500, uma das vertentes do discurso do ornamento da edificação articula-se em torno da 

torre e do seu coroamento piramidal. A importância dessa parte arquitectural projecta-se muito além 

do edifício, numa transposição do sentido de ornamento a ser lido no espaço da cidade e no seu 

perfil, no território. A torre com o seu remate piramidal tem uma aplicação diversificada, como obra 

que conquistou um espaço de uso de natureza mista, civil e militar e religiosa, denotando um 

acréscimo de mais-valia, enquanto parte arquitectural associada ao corpo do edifício com o sentido 

de ornamento da ortografia (da fachada), com um efeito cenográfico principal na imagem urbana. 

Principalmente, a torre fala num efeito de múltiplos sentidos, no espaço do território e da cidade. 

Orienta o espaço, a partir das referências e axialidades criadas. A sua acção torna-se relevante para 

a integração do corpo da edificação no seu espaço envolvente, e, retomando a noção de escala, para 

a sua integração à escala do território, no lugar urbano e na imagem da cidade, como é o caso da 

torre da sé do Funchal [349-350]. 

No século XV, o pórtico é entendido como uma parte de qualificação arquitectural e de ornamento, 

definindo um plano e um lugar de mediação na articulação da relação entre o edifício e o sítio em 

que se insere, entre os lugares da rua e da cidade, e os espaços interiores do conjunto edificado. 

Alberti, De reaed. v, [ii]. Porticum quidem et vestibulum non servorum, uti Diodorus putat, quam universorum civium 
gratia positum arbitramur.... 
Porticus et vestibulum aditu honestabitur. Aditus cum via, qua pateat, honestatur, turn et operis dignitate, qua 
perfiniatur. 

ibidem. Portico e vestibolo - secondo la nostra opinione - no sono destinati soltanto alla servitu, come pensa Diodoro, 
ma a tutti i cittadini.... / II portico e il vestibolo devono trarre decoro dall'ingresso. Questo a sua volta trae decoro 
sia dalla strada in cui si affaccia dell'importanza delia sua costruzione. 

Enquanto elementos de qualificação arquitectural de um edifício e de ornamento, o pórtico e a 

arcada quatrocentistas apresentam-se como o lugar específico de notação do discurso público 

dirigido à comunidade, e como espaço principal de sinalização de novidade de formas e de 

modernidade. 

90. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 413. 
91. Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, I966,tomoI : 339|338. 
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349 A torre da Sé no perfil da cidade. Thomas Yarn, a cidade do Funchal, gravura, 1772 
350 Mateus Fernandes, planta da cidade do Funchal, 1567-1570 (Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional) 

- :...?. 
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351 Porto, o largo de São Domingos, o alpendre e a fonte da Biquinha, o enfíamento da rua das Flores, século 
XVIII (AHMP, MNL 2/A 159) 

352 Florença, a loggia Rucellai, implantação 
353 Filippo Brunelleschi, Florença, o Hospital dos Inocentes, 1419 
354 Leon Battista Alberti, Florença, a loggia Rucellai 
355 Vasari, Florença, a loggia do Peixe no Mercado Velho (actualmente na piazza dei Ciompi), 1568 

A 

352 

354 



No hospital dos Inocentes, em Florença [353], a fachada constitui um dos exemplos do modo do 

discurso acerca dos valores da utilidade e do progresso moderno, e da diferença de formas colocada 

em obra. Pórtico e corpo da edificação distinguem-se entre si na expressão da forma da arquitectura. 

Os espaços interiores do hospital denotam uma grande simplicidade. São espaços rebocados e 

abobadados, com delicados apontamentos de referência classicizante nas aberturas, mísulas e em 

outros elementos arquitectónicos; e são formas da utilidade, apropriadas ao uso quotidiano, no 

âmbito do serviço e cuidados prestados pela instituição. Já a fachada expõe a relevância da obra da 

instituição, em termos públicos e urbanos. A notação da arcada designa o sentido da sua utilidade 

pública, associada à imagem de alpendre. A linguagem usada distingue a qualidade moderna e 

progressiva da obra: o alpendre comum transforma-se na novidade de um pórtico com arcada 

clássica. 

Por sua vez, a loggia dos Rucellai, em Florença, de L. B. Alberti, integra-se num programa de obras 

realizado por Giovanni Rucellai, uma figura de renome na cidade, no tempo de Cosimo de' Mediei, 

tendo como propósito honrar a Deus e a cidade, honrando a família e a memória de quem mandou 

construir a edificação [352,354]. 

Rucellai, Zibaldone Quaresimak. [the Loggia was built] for the honour of our family, to be used on occasions of joy and 
93 sorrow . 

Por ocasião de certas festas do casamento, a loggia era usada como tribuna, tirando partido da sua 

implantação, no remate de um gaveto de ruas que se abria para um largo fronteiro, em ligação com 

o palácio da família. O largo era então inteiramente decorado, para acolher as cerimónias que 

decorriam no espaço público: 

92. Franco Borsi, Leon fíattisla Alberti: The Complete Works (Milano : Electa, 1973 ; [Oxford] : Phaidon Press, 1977; New York : Electa/Rizzoli, 1989) : 
48. 
93. Rucellai, Zibaldone Quaresimale (London, 1960) : 20 ; in Borsi, Leon Battista Alberti, 1989 : 49. 
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Rucellai, Zibaidone Quaresimak.... the festivities were held outside, upon a platform raised three feet above the ground 
and covering an area of about 3200 square feet. This occupied the whole of the square in front of our house. It was 
shaped like a triangle and beautifully decorateds with various cloths, tapestries, bench- and seat-covers; there was an 
awning of deep blue cloth above turned inside out to protect the guests from the sun. The whole of the awning was 
decorated wiht garlands and leaves, and there were roses in the centre of the garlands. 

O sítio da loggia e o modo como se destaca, separada do corpo do palácio, para com ele compartir, 

numa posição urbana relevante, o domínio sobre o largo fronteiro, inscreve a loggia como elemento 

de urbanidade à escala da cidade. Desse modo, a função de mediação que cabe ao pórtico, como 

corpo de interface entre exterior e interior do edifício, numa passagem do tratado de Alberti, ganha, 

neste caso, destacada autonomia. A loggia é uma obra conclusa em si, um lugar urbano de 

apresentação, que dá corpo à expressão pública da relação de G. Rucellai e da sua família com a 

cidade. 

O texto de Alberti não deixa margem para dúvidas quanto ao modo como deve ser entendido o 

carácter público e urbano dos pórticos, mesmo quando se aplicam na frontaria de casas privadas. 

Outra coisa bem distinta são as passagens (passeggiata e ambulationem aream - áreas de 

deambulação), os cortile, átrios e a sala: «non appartengono a tutti, ma solo a chi abita nella casa, e 

si trovano ai suo interno»95. O pórtico do hospital dos Inocentes e a loggia dos Rucellai são 

representativos de dois modos de aplicação de um mesmo elemento arquitectural de notação do 

espaço urbano, como ornamento da res publica e como ornamento da coisa privada, na sua imagem 

pública de honra e excelência. Os pórticos e as arcadas do paço da Ribeira e dos Estaus, em Lisboa, 

entre outros que foram referidos anteriormente, inscrevem-se em igual contexto. 

Nos tratados de Alberti e de F. di Giorgio o tema da escada (exterior, de aparato) não está colocado 

de modo a que possa ser estabelecida uma relação com a experiência portuguesa da época. O 

ordenamento das casas descrito por Alberti, e uma parte dos esquemas de casas urbanas, 

representados nos Trattati, propõem como modelo de habitação doméstica o edifício conformado 

na base de uma quadra compacta, com um pátio aberto no seu interior. As fachadas voltadas às ruas 

não têm saliências de balcões ou outros elementos em projecção. A distribuição da circulação 

interna, nos diferentes pisos, é regida por escadas inseridas no corpo da edificação. 

Na arquitectura portuguesa, pelo contrário, a escadaria situada na frontaria torna-se um elemento de 

qualificação das casas urbanas de pessoas principais e notáveis das localidades, e também de certos 

paços de concelho. Essa escada compõe a sucessão de lugares e espaços adequados ao desenrolar 

das cerimónias de acolhimento dos visitantes, apresentam-se como obra específica da mostra de 

94. Rucellai, Zibaldone Quaresimale (London, 1960) : 28, in Borsi, Leon Battista Alberti, 1989 : 49. 
95. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, V, [il], 1966, tomo 1: 338. 
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dignidade e honra e de manifestação de cortesia. Como tal, compreende-se a divulgação alargada e 

a sua apropriação como um elemento de notação de honra que reescreve o mais simples dos alçados. 

À luz do entendimento da época, as escadas inseridas na fachada principal não podem deixar de ser 

pensadas como um sinal de decoro e ornamento da edificação. 

O pensamento de elementos e partes arquitecturais - a coluna, a cúpula e as abóbadas, a torre, o 

pórtico e as arcadas, e as escadas - como elementos de decoro da edificação e da cidade denota um 

entendimento lato do ornamento, como sinal de qualidade da obra. Mas além desses, outros 

elementos podem ser entendidos como ornamento. As chaminés das casas sinalizam visivelmente 

em quantidade e qualidade o conforto dos compartimentos das casas. Outras amenidades, como a 

água e os jardins, que integram a edificação doméstica privada das pessoas de condição, de cidadãos 

e gentis homens, completam o ornamento da casa. Segundo Francesco di Giorgio, esses elementos 

de utilidade e de comodidade da vida do homem podiam, assim, constituir um ornamento de 

perfeição da casa . 

A água como ornamento parece simples figura de retórica, todavia compreender-se-á que as 

iniciativas tomadas para a sua captação e distribuição pelos diversos bairros das cidades, e mesmo 

a sua instalação, não apenas nas grandes edificações conventuais, onde já era prática corrente, mas 

nas casas de grandes senhores e na habitação burguesa, podiam significar realmente uma inovação 

e um sinal de progresso importante que enobrecia as edificações que dela aproveitavam. As 

intervenções urbanas dirigidas à adução da água e à instalação de uma rede de pontos de 

distribuição, de fontenários e tanques, realizadas por encomenda e empenho do rei e de outros 

senhores locais e dos concelhos, dão conta do prestígio que tais actos conferiam ao lugar, como aos 

seus mandantes. São disso exemplo, as obras de D. Afonso em Ourém, que incluem o paço, a matriz 

e a cripta, mas ainda provavelmente intervenções de ordenamento urbano e arruamento urbano, em 

relação com a articulação de pequenas praças e com a implantação da fonte num sítio fulcral da vila. 

O mesmo é feito em Setúbal, pela mão de D. João II. Também em Santa Clara-a-Velha, as fontes 

do claustro são um exemplo perfeito de caracterização ornamental do espaço. (Nos conventos 

femininos, o claustro não era apenas um lugar de meditação e de recolhimento contemplativo, mas 

é também um espaço largo, onde a comunidade se reunia, folgando, num ambiente lúdico e de 

recreio, que as fontes tematizam na variedade das suas formas e posição na quadra.) 

Na tratadística quatrocentista, a ideia do ornamento como marca de qualidade não se circunscreve 

à obra, mas vai mais longe, alargando-se à cidade. As ruas, a praça e os edifícios são ornamentos 

96. Giorgio, Traltaíi, 1967, tomo IT : 355. 
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da cidade, sinais de qualidade e urbanidade que qualificam a cidade nos aspectos de posição, 

construção, forma e colocação. 

Alberti, De re aed. vu, [i]. Sed praecipuum urbibus ornamentum afferent ipsa viarum et fori et deinceps operum 
singulorum situs ductus conformationes collocationes, ita ut pro cuisque usu dignitate commoditate omnia recte 
parata et distribuía sint. Nanque amoto quidem ordine nihil prorsus erit, quod sese aut commodum aut gratum aut 
dignum praestet. 

Ibidem. Ma il principale ornamento di una città è costituito dalle strade, dal foro, da ogni edifício e dalla sua posizione, 
costruzione, forma, collocazione: tutti questi elementi dovranno esser disposti e distribuiti in guisa da rispondere nel 
modo più adeguato alla funzione di ciascun'opera e alie sue esigenze di practicità e di decoro. Giacché, ove manchi 
l'ordine, anche la comodità, la piacevolezza e la dignità scompaiono. 

Em nota são esclarecidos alguns dos termos latinos usados na passagem citada que têm uma importância conceptual no 
discurso de Alberti98. «Posizione» refere-se à categoria do sitio, em relação com a envolvente (situs). «Costruzione» e o 
termo latino ductus, no texto original, indicam seja a execução material de um edifício, seja o desenho ou a forma 
(«costruzione, íorma»/ductus conformationes). No discurso de L.B.A., «collocazione»/co//oca<;'o«es significa a 
introdução de uma categoria dominada empiricamente, ligada a /initio (um sentido de medida e determinação das partes 
em relação com o todo), que se destina a regular a posição dos elementos arquitectónicos e a relação do edifício com a 
envolvente. 

Assim, as vias e a praça pública e os edifícios principais, públicos e privados, dão forma e qualidade 

à cidade e são o seu ornamento. O sentido de ornamento albertiano inclui uma determinação de 

qualidade pela matéria e o desenho, pelo número, a medida, e as relações dos lugares e de 

conformação dos espaços urbanos, em articulação com a forma das obras construídas. Em certa 

medida, é como se o ornamento fosse a virtude da coisa justa e uma virtude de acção judiciosa (a 

sabedoria de definir com justeza a coisa). 
Alberti, De re aed. ix, [i]. Sed sic statuo: verum certumque aedificiorum ornamentum qui recte volet advertere, intelliget 
profecto non opum impendio sed vel maxime ingenii ope comparari atque consistere. Credo, ne volet quidem, qui 
sapiat, in suis privatis aedibus parandis egregie differre ab aliis; cavebitque, nequid sumptu et ostentatione contrahat 
invidiae. At volet contra, qui bene consultus sit, in artificis diligentia et consilii iudiciique laudibus a nemine uspiam 
superari; ex quo omnis partitio et lineamentorum conventio miriftce comprobetur, quod ipsum ornandi genus 
praecipuum primariumque est. 

ibidem. Sia ben chiaro questo, ad ogni modo: chi vuol sapere con esatezza in che consista realmente l'ornamento degli 
edifici, deve capire che esso si ricava e dipende non già dalle grande spese, ma soprattutto dalla forza dell'ingegno. 
Nessuno che sia saggio - credo - avrà neppure il desiderio di discostarsi dall'uso générale nell'apprestare la propria 
casa privata; si guarderà anzi dal suscitare invidia con l'ostentazione del lusso. Ma desidererà bensi, chi abbia senno, 
non essere superato in nulla da chicchessia per quanto si attiene all'accuratezza della costruzione, alla saggezza e 
alia perspicácia; fattori, questi, che mirabilmente illustrano la suddivisione e l'armonia del disegno, ossia il génère 
più importante ed essenziale di ornamento.* 

* La conventio lineamentorum è in sostanza la organicità e unità del disegno, la connessione necessária délie linee e 
degli angoli che stabiliscono la struttura formale dell'opera. 

A última frase da passagem citada levanta alguns problemas de precisão de conceitos, na parte que se refere aos termos 
'artífice' e 'conselho'; a palavra 'lineamento' também merece uma atenção especial na versão inglesa100: 

97. Alberti, L 'Architettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 535[534. 
98. Portoghesi, in Mberú.LArchitettura. De re aedifícatoria, VII, [i], 1966, tomo II : 535(2-4) ; ibid.TK, [v], 1966, tomo II : 814-815(2-5). 
99. Mberú.LArchitettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 783|782 ; Portoghesi, ibid. : 782(3). 
100. Joseph Rykwert, "Glossary", in Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Boots, translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, and Robert 
Tavernor (Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, 1988) : 422-423; inclui referência de bibliografia específica. 
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Albert, On the Art of Building. On the other hand, no sensible person would wish that anyone else should surpass him in 
the skill of his workmen, or in praise for his counsel and judgment; as a result the overall division and compartition 
of lineaments will draw much praise, which is itself the primary and principal form of ornament.101 

Nas palavras de Alberti, esse exercício de definição da justeza da forma é feito de um máximo 

engenho e de artifício deligente, fundamentado no conselho judicioso. Um saber de precisão, da 

construção e da harmonia do desenho que está no fundamento do género mais essencial do 

ornamento dos edifícios. 

12.3.2 Obra /«ornada e retórica do ornamento 

A passagem de Alberti atrás citada dá fundamento a uma ideia. Não há obra sem ornamento, se o 

essencial do ornamento é uma determinação intrínseca da qualidade da forma: a ideia precisada no 

rigor da construção e na harmonia do desenho. Desornada, desornamentada, inornata, as 

denominações para essa forma designada a partir das suas qualidades essenciais não parecem 

inteiramente convenientes. 

Numa passagem dos Trattati, Francesco di Giorgio menciona, um «inornate tabernáculo»102. O 

contexto é duplamente interessante. Por um lado, atendendo à natureza do objecto, a expressão 

poderia lembrar o sentido de uma "forma de inferência do indizível" que, por isso, não haveria de 

ter sugestão de representação sensível. No entanto, considerando a descrição do tabernáculo e o 

lugar que lhe é destinado, que é a capela principal de igrejas paroquiais, então a qualificação de 

inornato poderia associar uma recomendação de modéstia e de mediocritas. 

Francisco de Holanda também fala de estilo desornado. Em certo sentido, porém, a expressão 

in|ornada ("inornar" por diferença de 'exornar'), embora aparentemente sem lugar na língua 

portuguesa, poderia significar com maior acuidade o sentido da ausência do ornamento visível, na 

medida em que o prefixo comporta um duplo sentido de negação e movimento para dentro, ambos 

presentes, de facto, no ornamento essencial. 

Interessa-nos a ausência de uma parte acrescida do ornamento pela figura (figura natural, abstracta, 

simbólica, e outros sinais) que toma o sentido de afirmação positiva e definição programática. No 

horizonte, o movimento de "desornamentação" remete para um ordenamento polar dos lugares do 

pensamento. O desenvolvimento da expressão inornada compreende-se em contraponto de uma 

acentuação decorativa e decorativista. De um lado, a forma é pensada como a possibilidade e a 

necessidade de uma relação significativa entre o espaço e o corpo da edificação. O ornamento é 

constitutivo da natureza intrínseca e a forma arquitectural condensa essa literalidade. Do outro lado, 

101. Albert, On the Art of Building in Ten Booh, 1988 : 292. 
102. Giorgio, Trattati T/L, [Converti], 1967, tomo 1: 237. 
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o desenho da forma do corpo explora o modo de um discurso expressivo e o efeito de uma empatia 

de comunicação. O ornato acrescenta decoração à superfície do corpo, e a forma acolhe a 

complementaridade de sentidos enfatizados pelo ornamento. 

F. L. Wright explica uma ideia de ornamentação «constitucional» que surge em função da natureza 

da obra, da sua conformação e materialidade, e torna-se expressão de uma simplicidade das formas 

convencionadas pelo uso quotidiano. 
Wright 1908. This reticence in matter of ornamentation is characteristic of these structures and for at least two reasons: 
first, they are the expression of an idea that the ornamentation of a building should be constitutional, a mater of the 
nature of the structure beginning with the ground plan. In the building themselves, in the sense of the whole there is 
lacking neither richness nor incident but their qualities are secured not by applied decoration, they are found in the 
fashioning of the whole, in which color, too, plays . . . a part . . . Second: because as before stated, buildings perform 
their highest function in relation to human life within and the natural efflorescence without; and to develop and 
maintain the harmony of a true chord between them making of the building in this sense a sure foil for life, broad, 
simple surfaces and highly conventionalized forms are inevitable. 

Independentemente da prevalência de um ou outro modo de expressão essencial ou decorativa, na 

análise de uma obra tomada individuadamente, em princípio o que está em causa será a ponderação 

relativa de cada um dos dois modos e a sua harmonização. A esse propósito, Gregotti fala do 

problema da arquitectura e da especificidade da disciplina que consiste precisamente na 

organização significativa de todos os seus materiais: o estilo da linguagem e o ornamento, os 

princípios de uso e a construção 

A antítese não se desenvolve, então, verdadeiramente, entre os modos de um ornamento essencial 

ou decorativo. O acento de uma obra desornada, colocado num modo simples e essencial, não 

representa a alternativa a uma obra ornada, se for admitido que cada uma deve significar, na sua 

circunstância particular, ajusta expressão de decoro. O sentido da acentuação do /«ornato há-de ser 

outro. A afirmação vai além do modo ornamentado, para enfrentar, num sentido polémico, o 

decorativismo excessivo, esse sim, tomado como inapropriado e inconveniente. 

Uma passagem da Miscelânia lança o mote para compreender a distinção entre uma riqueza com 

grandeza e o sentimento de uma riqueza excessiva e inapropriada, contra a qual se ergue o propósito 

de retorno a uma simplicidade essencial. Como um sinal do tempo, a riqueza dá azo a uma crítica 

de costumes e de trajes, que Garcia de Resende reduz a uma fina ironia diminuitiva do que antes 

havia sido grandeza e exemplo. 

103. Wright, "In the cause of architecture" (The Architectural Record, 1908, Mar.), The Collected Writings, 1992, vol. 1: 98. 
104. Gregotti, Dentro Tarchitettura, 1991 :61. 
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G. de Resende, Misœllania. Vimos cadeas, collares, Agora vemos capinhas, 
ricos tecidos, espadas, muyto curtos pellotinhos, 
cinctos, e cinctas lauradas, golpinhos, e çapatinhos, 
punhaes, borlas, alamares, fundas pequenas, mulinhas, 
muytas cousas esmaltadas: gibõezinhos, barretinhos, 
arreos quanto lustrauam, estreitas cabeçadinhas, 
durauam muyto e honrauam: pequenas nominaszinhas, 
soo com vestidos frisados, estreitinhas guarnições, 
com taes peças arranjados e muyto mas inuenções, 
os galantes muyto andauam. pois que tudo sam cousinhas. 

Do mesmo modo que na arte da oratória, em que o ornamento supre, com figuras e imagens, o 

discurso da coisa (da ideia) e o verbo da elocução, na arquitectura, o ornato e a decoração suprem 

a forma com um sistema complementar de figuras e formas significantes. 

Cie. Or. 80. supellex est enim quodam modo nostra, quae est in ornamentis, alia rerum, elia verborum. 

Ibidem. Nous avons en effet d'une certaine façon nos acessoires, lesquelles consistent dans les ornements soit de 
pensées, soit de mots.106 

O exercício do ornamento é duplo, na medida em que diz respeito ao ornato como unidade simples 

e à sua colocação. 
Cie. Or. 80 omatus autem verborum duplex: unus simplicium, alter collocatorum. 

ibidem. L'ornementation des mots est double: l'une est dans les mots considérés isolément, l'autre dans leur 
groupement.107 

Alberti pronuncia com clareza a ideia de uma posição de eleição para o ornamento, como parte do 

acto da exornatio significante: 
Alberti, De re aed. Dí, [i]. Non è tuttvia da rifuggire in ogni modo qualsiasi ornamento insigne; occorrerà bensi farvi posto 
con estrema parsimonia, nei luoghi più degni, come le gemme di una corona. 

No modo de determinação qualitativa do significado das formas, pela harmonia das proporções da 

sua natureza, o ornamento apela a uma leitura inteligente através da abstracção. No seu modo 

expressivo, o ornato da forma visível apela a uma compreensão do sentido pela empatia dos 

sentidos, a experiência e uma razão de notação significante das formas. O ornamento perfaz o 

reconhecimento do sentido das formas e torna sensível o uso dos edifícios, fazendo a distinção das 

suas qualidades. A última passagem citada em L 'architettura prossegue com a suma das questões 

relativas aos modos distintos do ornato, segundo as obras: 
Alberti, De re aed. K, [i]. Volendo insomma riassumere la intera questione in poche parole, diremo cosi: gli edifíci sacri 
devono esser sistemati in modo tale che nulla manchi in essi di quanto contribuisca alia maestà, alPammirazione, 
alia bellezza; gli edifíci privati invece devono esser fatti in maniera che non vi si possa togliere nulla, perche tutto è 
legato al tutto con insigne decoro. Per tutto il resto, come ad esempio nelle costruzioni pubbliche profane, penso che 
occorra tenersi in una posizione intermedia tra le due sudette. 

105. Garcia de Resende, Msce/toiM, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 361-362. 
106. Cicéron,L'orateur, 1964 : 28. 
107. Cicéron,L'orateur, 1964 : 28-29. 
108. Alberti, L 'Architettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 784. 
109. Alberti,L'Architettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 784 ; Portoghesi, ibid. : 784(1). 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | O ornamento da arquitectura 

Pelo lado da distinção dos edifícios e da determinação da sua qualidade e decoro, o ornamento 

integra uma parte de notação imitativa e convencionada, como «uma espécie de linguagem 

inteligibilíssima» (Q. de Quincy) que institui a reconhecibilidade das distinções dos edifícios. À 

distinção convencionada dos edifícios, segundo a sua condição de sagrados e privados acresce, 

numa posição intermédia, a dos edifícios públicos profanos, que requer uma determinação sensível 

da sua qualidade de mediana, pelo facto de respeitarem a vida dos privados, mas representarem uma 

face pública e institucional. 

Se há um lado de convenção necessária que parece indicar a presença de sistemas rígidos de 

ordenamento das qualidades próprias de cada grupo de edifícios, é interessante notar que, no 

seguimento, o texto albertiano abre a porta à variação e à desvinculação da regra. Fá-lo no domínio 

das casas dos privados e, em especial, das casas de campo. O ponto é decisivo, porque, exactamente 

uma parte da invenção e da variação, por exemplo, da notação ornamental mudéjar, está relacionada 

com a esfera da vida privada das pessoas, com os seus lugares privados de habitar e do prazer (a 

casa no campo, o jardim e o horto). Esse é um dos espaços de liberdade do ornamento e de licença 

que L. B. Alberti concede à invenção: 

Alberti,De reaed. IX, [i]. Nell'ornare gli edifici privati, dunque, bisognerà avère un severíssimo senso dei limite; sebenne 
nella maggior parte dei casi sia consentita una certa liberta. Se ad esempio le colonne avranno 1 'intero fusto più sottile 
o Pentasi leggermente più rigonfia o la rastremazione più accentuata di quanto esiga in stretto senso la regola degli 
edifici pubblici, il fatto non dovrà tuttavia esser ascritto ad error e condannato, purché nulla contenga di malformato 
o distorto. Anzi, l'allontanarsi d'alcun poço dalla severità e dalla normativa vigilatissima dei disegno, il che nelle 
opere pubbliche non è ammesso, in queste altre talora contribuisce anche alia piacevolezza delle forme. 

Comentando a passagem em nota, P. Portoghesi chama a atenção para a distinção estabelecida entre 

repertório do ornamento público e privado. De um lado, encontra-se a «severidade e a observância 

rigorosa das regras», e do outro, a «experimentação e a pesquisa, inclusive fora da ortodoxia 

classicista» 

12.3.3 O ornamento de uma ordem natural 

Na sequência da passagem do tratado de Alberti citada, são referidos certos elementos 

arquitectónicos invencionados, de variadas figuras, cuja graça e formosura e apanágio da obra de 

arquitectos «brilhantíssimos». Uma das peças descritas é uma coluna, a usar em pórticos de hortos 

(«columnas in porticibus praesertim ortorum ponere»), feita à imitação de um tronco de árvore, com 

a sua nodulosidade própria: 

110. Quatremère de Quincy, DlzlonariO StOrtCO, S.v. "decorazione", 2" ed. 1992 : 186. 
111. Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 784,786. 
112. Portoghesi, in Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, IX, [i], 1966, tomo II : 786(1). 
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Alberti, De re aed. IX, [i]... . il collocare, soprattutto nei loggiati dei giardini, colonne fatte ad imitazione di tronchi 
d'albero con le nodosità recise,* o di fasci tenuti insieme da cinghie, o altre ancora tortili o palmate o con la superfície 
ruvida di frasche o coperta di uccellini o di + . . .+.113 

* colonne . . .con le nodosità recise: furono adottate da Bramante nel chostro di S. Ambrogio. Philibert de l'Orme 
ne dà un'immagine incise m Architecture de Ph. de l'Orme, Rouen, D. Ferrand, 1648, p. 213. 

A passagem Da arquitectura relativa à coluna "como imitação de tronco de árvore" tem 

implicações muito além do âmbito estrito da pequena variação, desvinculada da «normativa 

vigilantíssima do desenho» e imaginada como elemento gracioso, cuja aplicação se restringe ao 

domínio privado e aos espaços lúdicos. No caso, o ornamento do tronco da coluna e do cesto do 

capitel surgem como um sinal novo de escrita, na forma de uma escrita da natureza e narrativa da 

harmonia do mundo. Em certa medida, a origem do tema já está dada com a memória da invenção 

do capitel coríntio, recolhida por Vitrúvio (IV.i.9). 

O reconto da história de uma jovem virgem, a morte em idade nupcial, um monumento funerário, e a imagem de um cesto, 
que aí foi pousado, com os objectos pessoais de que mais gostava, e um tijolo pousado em cima, a proteger. Cresceu uma 
raiz de acanto, sob o cesto, e nasceram as folhas que o envolveram, revolvendo-se sob o peso do tijolo. E assim, coube a 
um escultor que um dia viu o cesto, encantado com o género e novidade da forma sugerida, constituir, à semelhança, a 
simetria de uma coluna (Vitr. IV.i.10). 

A história é retomada por Francesco di Giorgio, nos Trattati, na parte da invenção de formas 

arquitectónicas . Lembrando que sempre foi licença de pintores e escultores (e poetas) «ampliar 

a coisa natural e formar uma artifical, mais ornada», o autor conta como o escultor regressou a casa 

e desenhou o capitel, encontrando-lhe a proporção. A inteligência do desenho explica o ponto de 

partida para a invenção pessoal do tratadista [356-357,359,369]. Também ele imagina outros capitéis 

que declara ter retratado a partir da observação de ruínas, e ter acrescentado de sua invenção, 

mostrada em desenho «para não multiplicar as descrições e para fugir a toda a superficialidade» . 

Para Francesco di Giorgio, as colunas de referência clássica, embora devam seguir princípios de 

desenho e proporção, parecem ser entendidas como um sistema de peças que se articulam entre si. 

A determinação do género da coluna é dada pelo capitel, como espaço da variedade e invenção, e 

como parte que dá a medida configuradora da diferença entre as ordens. O capitel é combinado com 

as restantes partes da coluna de modinatura variada. Por exemplo, relativamente à base afirma que 

in più modi validi e usati si puòfare 
Giorgio, Trait. s/M, iv [I templi]. E cosi reputo assai suffícientemente essere determinate di tutte le spezie e parti delle 
colonne. [Moite altre figure de base e nuove et antique metterò nel disegno, al quale me referisco senza dichiararle 
per parola.]117 

113. Alberti, I. 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 787|786 ; Portoghesi, ibid. : 786(3). 
114. Giorgio, Trallaii S/M, IV [I templi], 1967, tomo II : 379-381. 
115. Giorgio, Trattati S/M, IV [I templi], 1967, tomo II : 382. 
116. Giorgio, 'Trattati S/M, IV [I templi], 1967, tomo II : 385 
117. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II 386. 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | O ornamento da arquitectura 

Da aproximação martiniana aos géneros clássicos interessa reter que, no final do século XV, o 

domínio da investigação não se restringe exclusivamente a um interesse pelas ruínas da 

Antiguidade, e à conferência das obras observadas com o texto de Vitrúvio. Existe abertura para a 

invenção e desenho de novas formas de colunas e capitéis, segundo o entendimento dos autores 

modernos. Quanto ao significado a atribuir a cada um dos géneros, Onians resume assim o sentido 

das inúmeras teorias, por vezes contraditórias, propostas ao longo daquele século: 

Onians 1988. Indeed it is if all these theories were invented only to give the ancient forms some meaning which would 
be acceptable in contemporary terms. 

Na sistematização das ordens e na invenção de novas formas é como se o pensamento procurasse 

as origens mais remotas da formação dos primeiros elementos arquitectónicos. Esse ponto é 

decisivo. A coluna formosa, imaginada por Alberti à semelhança de um tronco de árvore, também 

é tematizada nos Trattati, sendo a sua antiguidade estabelecida em relação com os Egípcios. 

Giorgio, Tratt. T/L, [Colonne]. E le colonne che a guisa di due tortuosi e conessi arbori si fanno, lomache chiamate sono, 
le quali li antichi finsero arboro che d'alcuna radice e rami generati el piè d'esso circulando andasse, e le foglie sue 
ornando copre. E massime dagli Egizi molto esercitat fu. 

Os troncos enlaçados que enquadram a porta da sacristia de Alcobaça podem ser lidos como a 

invenção de uma lomache [3,361]. A invocação de um fundamento histórico para aquela forma de 

coluna inscreve-a como um primeiro elo na sequência de invenções de géneros e ordens 

arquitectónicas, formados à imitação do mundo natural. Uma ordem natural que precede as outras 

ordens, especificadas sucessivamente por povos e nações, ao longo dos tempos. 

Os Egípcios significam um sinal de retorno ao princípio da história. E a ideia de uma ordem natural 

surge como uma dupla resposta. Por um lado, responde ao despertar de um novo interesse pelo 

estudo das ciências do mundo natural, e por outro, constitui um sinal dirigido às formas vegetais 

que dominam a expressão das obras modernas, ao modo dos Góticos. 

Ponto por ponto, relativamente aos temas da arquitectura dos modernos, o discurso da forma nova 

procura um retorno às origens, aos seus fundamentos mais antigos, numa aderência à verdade das 

formas da natureza. Como nota Francesco di Giorgio, o problema dos artistas é o de «ampliar a 

coisa natural e formar uma artifical, mais ornada». Eis as designações de algumas colunas que 

desenha e imagina de novo [356-357]: 
Giorgio, Tratt. Tf. I4v-15. Cholonna piramidale di nove parti di sua altezza ; cholonna afusolata ; Cholonna con divisione 
ricinti la terza parte di sua altezza ; Antas [entâse] ; Cholonna di nove parti partita sicondo el corpo humano ; 
Cholonna d'otto parti dectta pulvinata hover gonfiata ; Cholonna alquanto piramidale di otto parti e un quarto di suo 
grosezza... // Cholonna stolata a sottilità di donna ; Cholonna stolata ; Cholonna a ttronchoni ; Cholonna stiata . . . 
120 

118. Onians, "The System of the Orders . . .", Les traités d'architecture, 1988 : 174. 
119. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 66. 
120. Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : Tav.24-25. 
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O seu trabalho é de observação e de invenção de um novo desenho com proporção. Nos alvores de 

Quinhentos, o discurso das ordens abre um plano muito mais vasto que o de estrita hermenêutica 

do texto vitruviano e de levantamento das obras antigas. 

O tema da coluna-tronco é desenvolvido por Bramante no claustro da Canónica de Santo Ambrósio, 

em Milão, cuja direcção das obras de reconstrução assume a partir de 1492, sob a comitência de 

Ascanio Sforza [366-368]. No claustro, as quatro colunas-tronco existentes são aplicadas com um 

sentido de fundamento e princípio, encontrando-se associadas à posição angular da quadra, na 

articulação das arcadas de duas galerias, e no lançamento da arcada a partir dos pilares que 

enquadram o pórtico central de passagem à basílica, desenhado como arco triunfal. Ao todo são 

encomendadas três colunas «ad tronchonos» a dois canteiros ; a quarta coluna, que fornece o 

modelo, é de origem tardoantiga e provém de Santa Maria Greca 

A intervenção de Bramante é interpretada como um desenvolvimento de referências albertianas, 

seja na definição das grandes quadras dos dois claustros, como no proporcionamento amplo, de 

dupla altura, da arcada de notação civil à imagem de um fórum grego, referimento esse que é 

sublinhado pela «citação» da coluna antiga de Santa Maria Greca . 

Também Francesco di Giorgio atende a referências tardoantigas, a propósito de um sarcófago das 

termas de Diocleciano que retoma num desenho (Uffízi 326 Ar124) [360], e da definição de colunas de 

caneluras espiraladas que coloca ao lado da «choluna a tronchoni» [362]. (Aliás, já antes Alberti 

tinha descrito o princípio de desenho das caneluras torcidas, De re aed. VII, [ix] .) 

O tema de uma "ordem natural" permanece além da sistematização das cinco ordens clássicas, 

alcançada em meados do século XVI. A sua presença pode ser detectada na arquitectura francesa, 

na obra de Philibert de L'Orme. No tempo, o tratado deste mestre coincide aproximadamente com 

a edição dos livros de arquitectura de Serlio e com a presença do tratadista na corte francesa, depois 

da sua estada em Veneza. A esse enquadramento poderia acrescentar-se a edição ilustrada do 

tratado de arquitectura de Alberti, e a sistematização das ordens proposta por Vignola, na Regola de 

1562. 

No tratado de arquitectura, Philibert de L'Orme inclui a publicação de obras por si realizadas e 

figuras de invenção que abrem espaço à afirmação de um modo próprio francês, alargando o âmbito 

da interpretação de modos clássicos ordenada pela teoria de arquitectura proveniente da península 

121. G. Biscaro, "Le colonne del portico di Bramante nella Canónica di Sant'Ambrogio", in Archivio Storlco Lombardo, 1, 1910 : 226-230 ; cit. por Ste-
fanoBorsi, "Catalogo critico", Bramante, catalogo critico a cura di Stefano Borsi (Milano : Electa, 1989) : 201. 
122. C. Baroni, Document! per la storia deli 'archileltura a Milano nel Rinascimento e nel karoco, I, Firenze, 1940 : 41 ; Stefano Borsi, "Catalogo critico", 
Bramante, 1989:201. 
123. Stefano Borsi, "Catalogo critico", Bramante, 1989 : 201. 
124. Francesco di Giorgio architetto, 1995 : 155. 
125. Alberti, L'Architettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 602|603. 
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356 Francesco di Giorgio, Trattati T, coluna, capitel, pilastra,/ 14v 
357 Ibidem, colunas, capiteis, bases,/ 15, «Cholonna di nove grossezze ; Colonna a tronchoni ; . . . » 
358 Philibert De L'Orme, Le premier tome de l'architectvre, «Colõnes faictes en forme d'arbres, & les 

chapiteaux come brãches coupées», VII, xi i , / 218 
359 Francesco di Giorgio, colunas, capitéis, pilastras e ábacos, apontamentos de Leonardo na parte superior do 

fólio (Florença, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Cód. Ashburnham 3 6 1 , / 13v) 
360 Sarcófago das Musas, Roma, termas de Diocleciano (Roma, Museu Nacional de Arte Antiga) 

359 



361 João de Castilho, mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, portal da casa do Capítulo, 1509 
362 Francesco di Giorgio, Trattati T, «cholonna a ttronchoni»  cholonna stiata»,/ 14v 
363 João de Castilho, coluna tronco em nó esgalhado, portal da casa do Capítulo 
364 Francesco di Giorgio, Trattati T, «colonna a tronchoni»,/ 15 
365 João LopesoVelho, convento de São Salvador de Vilar de Frades, portal da igreja, c. 15201530 
366 Bramante, Milão, Canónica de Sant'Ambrogio, coluna do canto da quadra, depois de 1492 
367 Bramante, coluna do claustro de S. Ambrogio 
368 Bramante, coluna do claustro de S. Ambrogio 
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369 Francesco di Giorgio, Trattati T, «Radicie e herba dell'achanto ; Chalimacro»,/ 14v 
370 Diogo de Arruda, convento de Cristo, janela do coro da igreja, alçado lateral 
371 Francesco di Giorgio, Trattati T, «cholonna stolata»,/ 14v 
372 Diogo de Arruda, convento de Cristo, janela do subcoro da igreja, alçado lateral 
373 Philibert De L'Orme, Le premier tome de L 'Architecture, « [termes et] satyres au lieu de colomnes», VII, 

xiii,/221v 
374 Ibidem, «ordre de la colomne Françoise», VII, xiii , / 219v 
375 Ibidem, «ouurages à la mode Françoise antiques», VII, xiii,/ 220v 
376 Ibidem, «colonne de l'ordre Ionique composée de plusieurs pieces pour le Palays de la Roynemere», VII, 

xiii,/ 221 
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itálica. No que se refere a uma ordem natural, a figuração de de L'Orme entronca na ideia já 

apontada em De re aedificatoria de Alberti e nos Trattati de F. di Giorgio [358,374-376]. 

Aliás, De L'Orme inclui no seu tratado {Le premier tome de 1'architectvre, VIII, iiii)126 o desenho do corte transversal do 
corpo de uma igreja que constitui uma citação exacta de um esquema de Martini (Trattati S/M,f. 41). A figura associa a 
projecção do alçado, que determina a proporção do portal, a uma determinação mais precisa da solução construtiva da 
cobertura [292-293]. 

Em conjunto, as indicações de Alberti, di Giorgio, relativas a uma coluna segundo a figura de um 

tronco de árvore, e de Philibert de L'Orme, que vai mais longe na formalização de uma imagem de 

"ordem natural", abrem a possibilidade de pensar o sentido de certas experiências semelhantes da 

arquitectura portuguesa, abrangidas pela designação de manuelino. Não está em causa a cronologia 

relativa das diferentes imagens de uma arquitectura referida ao mundo da natureza, nem tão-pouco 

a intenção de traçar rotas de "influência", mas antes de relevar o modo como determinados temas 

são pensados de modo convergente, num dado momento, como parte de um sentimento de época, 

ainda que o contexto dos diferentes desenvolvimentos concretos seja distinto e não pareçam existir 

pontos de contacto. 

A argumentação de De L'Orme é significativa para o entendimento do tema. A notação das colunas 

à semelhança de um tronco de árvore dá corpo à ideia de que a «arte deve imitar a natureza, tanto 

quanto possível». A coluna figurada como um tronco oferece uma imagem primordial, que poderia 

existir intrinsecamente a cada uma das ordens dórica, jónica e coríntia, segundo as proporções 

respectivas [374-376]. 
De L'Orme, Le premier tome de l'arch. vu, xii. le trouve que deuant l'invention de l'ordre Dorique, & autres, on faydoit des 
piles & trocs des arbres, au lieu de colomnes, poour porter les charges & fardeaux des bâtiments qu'on faisoit en ce 
temps la. Il me semble véritablement que telle façon & invention n'est à reprouver: non pas que ie vueille persuader 
de faire les colomnes de bois pour porter les maçonneries, mais bien de pierres: & resembleront aux arbres, par ce 
qu«elles y peuuent côuenir en beaulté & bõne grace, aussi bien que les autres colomnes, & seroi ë t en aucuns lieux 
plus à propos, pour-autant que vous les pouuez donner mesure & beaulté correspondâte auecques la symmetrie & 
proportion des autres colomnes, comme certainement la monstrent auoir les arbres, de leur nature estans plus déliez 
par le hault que par le bas, & plus gros par le pied, auecques vne retraicte de bien bonne grace: de sorte que vous leur 
donnerez six & sept fois, voir huict & neuf, leur diamètre pour haulteur, selon l'ordre que vous voudrez faire & 
imiter.127 

A construção do raciocínio é interessante, pois as colunas devem imitar as árvores directamente, 

mas a sua configuração é dada pelo desenho e a proporção de referência antropomórfica. A coluna 

dórica como figura de masculino, a jónica, de feminino, e coríntia, de feminina joventude. No curso 

da reflexão surge a interpelação ao direito de invenção de novas colunas: 

DeL'Orme.ie premier tome de l'arch. VII, xii. Doncques s'il est ainsi que les premiers Architectes ayent pratiqué aux arbres, 
(par imitatiô de nature) les trois premiers ordres des colõnes, Doriques, Ioniques, & Corinthi è nés, puis auecques 
raisons & symmetries conuenables après icelles trouué l'ordre des Thuscanes, des cõposées, & Athenië nés, auec 

126. Philibert de L'Orme, Le /premier/ tome de L 'Ar-/chitectvre de /Philibert /De L'Orme con~/seillier et avmos-Mier ordinaire du Roy, /& Abbé de S. 
Serge / lez Anglers (A Paris : Chez Federic Morel, 1567) : 235 ; documento electrónico obtido em uri <http://www.bnf>. 
127. DeL'Orme, Le premier tome de 1'architectvre, 1567 : 217. 

921 

http://www.bnf


O discurso da arquitectura e os seus modos | O ornamento da arquitectura 

377 Diogo de Arruda, Tomar, convento de Cristo, a janela da casa sob o coro da igreja, particular do 
fundamento 

378 Philibert De L'Orme, Le premier tome de L'Arc hitectvre, «satyre», VII, xiii,/ 221v 

leurs ornem ë ts, pourquoy, ie vous prie, ne sera il permis par imitation de la mesme nature, de nous ayder de la 
premiere façon des colõnes, retirée des arbres, comme vous en pouvez voir vne en la figure prochaine? 

Na parte escrita do tratado, a descrição vai mais longe que a figura gravada. A invenção prossegue 

com a indicação das partes que completam a coluna, e perfazem o sistema da ordem, com pedestal 

e entablamento. 
De L'Orme, Le premier tome de l'arch. vil, xii. Considérez, si vn portique, peristyle, & face de maison ne seroit pas belle ayant 
toutes ses colõnes faictes en forme d'arbres, & les chapiteaux come brãches couppées? Croyez qu'en leur donnant 
haulteurs conuenables, auec les entrecolõnements tels qu'il faut, ce seroit vne fort belle chose à voir. Le portique, 
corne ie l'imagine, representeroit quasi vne petite forest. Vray est que ie n'voudrois appliquer aucuns pieds de stat, 
mas biè au lieu d'iceux faire corne des troncs d'arbres couppées, sans y mettre corniche, ne base, ains seulemë t 
garder les mesures & hauteurs d'une chacune chose, & au lieu de l'epistyle ou architraue, faire la forme d'un arbre, 
qui porte sur au trois arbres qui sont la figure des colomnes. Au lieu de la frise, ie voudrais emploier quelque façon 
de lierre qui seroit conduit en manière de frise, auec vne fort bonne grace. Quant à la corniche, couronne, denticules, 
gueulle, cymace & cymacion, astragales, filet quarré, & autres ie voudrais disposer tout cela par liaisons, comme si 
c'estoient branches d'arbres qui sortissent par le dehors, les vnes de trauers, & les autres de pointe, comme si 
c'estoient les bouts des soliues qui serai ë t aux planchers: puis les autres comme si c'estoiè t sablières. Les aix 
serai ë t au lieu ds filets quarrez: la couronne au lieu de l'aire qui est sur les soliues, & les ornements parcy parla 
semez de petites fueilles, & neuds d'arbres. 

Philibert de L'Orme propõe que a invenção de coluna, à imagem de um tronco de árvore, integre a 

composição de um pórtico, colocado no exterior dos edifícios, numa figura graciosa que aponta a 

alegoria de uma pequena floresta. A indicação da posição desse ornamento concorda com a 

128. De L'Orme, Le premier tome de l'architectvre, 1567 : 217v. 
129. De L'Orme, Le premier tome de l'architectvre, 1567 : 217. 
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passagem equivalente de Alberti. As invenções referidas por este autor são apresentadas como 

exemplo de uma notação formosa, a inscrever num frontespício (no ingresso do triclínio, nos dois 

lados da porta)130. 

A descrição de Ph. de L'Orme é relevante ainda por um segundo motivo. A formação de novas 

ordens, por imitação da natureza, é legitimada em função da «natureza dos lugares», da sua 

diferença e do progresso. Esses tópicos abrem a possibilidade de surgirem invenções de formas 

próprias de cada nação que os arquitectos entendidos na arte devem interpretar de novo, guardando 

a perfeição das medidas definidas à luz dos princípios do sistema das ordens clássicas. 

De L'Orme, Le premier tome de l'arch. vu, xiii. S'il a esté permis aux ancië 's Architectes, en diuerses nations & pais, 
d'inuenter nouuelles colônes, ainsi que feirent les Latins & Romains la Thuscane & cõposée: les Athenië s 
l'Athenië ne: & lõg temps deuant lesdicts Latins & Romains, ceux de Dorie, la Dorique: de Ionie, la Ionique: & 
Corithiens, la Corinthienne: qui empêchera que nous François n'inuentions quelques vnes, & les appellions 
Francoises, comme pourraient estre celles que ie inuentay & fis faire poour le portique de la chapelle qui est dãs le 
parc de Villiers coste Rets, du temps & règne de la maiesté du feu Roy Henry? . . . 
de sorte qu'en obseruant les mesures, les Architectes qui ente dront bien l'art, & en auront grade experience, 
pourront par leurs bons esprits & diuins entendements trouuer vne infinité de belles inuentions, en tous lieux & 
royaumes qu'ils soient: principalem ë t quand ils voudront prendre leur subiect, après la nature des lieux, comme ont 
faict noz prédécesseurs, i'entend par imitation & exë plaire des choses naturelles que Dieu a faictes & créées: soit 
des arbres, plantes, oyseaux, animaux, & choses terrestres ou celestes: comme aussi de leur effet, & progrès de la 
nature & difference d'une chacune. . . . 
Pour conclusion, pourueu que l'art & inuention ne s'esloigne de ce que nature a faict, & que les mesures doient 
diligemmë t gardées ainsi que l'oeuure & le lieu le requerront, il est impossible qu'on ne face quelque chose digne 
d'honneur & louange. 

Nas palavras de Alberti, a coluna como um tronco, e outras invenções citadas são um «leggiadro 

scherzo», um jogo lúdico que causa o prazer da novidade inventada. Para Francesco di Giorgio, as 

formas de «cholonna stolata» «a ttronchoni» e «stiata» (um desenvolvimento da «cholonna stolata 

a sottilità di donna») surgem com a naturalidade de variações, em alternativa a formas mais 

"canónicas" de colunas. 

Já o discurso de Philibert de L'Orme distingue-se pela consistência da aproximação teórica. Do 

mesmo modo que os seus predecessores, de outros povos e nações, os arquitectos de boa arte e 

experiência devem proceder à invenção de novas formas, fundando-as na imitação e na medida das 

coisas naturais criadas por Deus, segundo a natureza, e observando o progresso e a diferença dos 

lugares. Essa não seria mais que uma afirmação genérica, se a ideia não se concretizasse 

precisamente com a invenção de formas o mais próximas possível da natureza, tiradas natural, e se 

o contexto invocado não fosse o da diferença de povos e nações. 

A invenção de uma nova verdade, evidenciada pela perfeição da forma encontrada, com grande 

espírito e divino entendimento, é digna de honra e louvor. As proposições de Philibert de L'Orme 

130. Alberti, L'Architeltura. De re aedifícatoria, IX, [i], 1966, tomo II : 786. 
131. De L'Orme, Le premier tome de l'architectwe, 1567 : 218v,219,222. 
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379 Sé de Évora cruz de altar, 1540, de tipo tudesco, em nó esgalhado, prata dourada 

teorizam o modo como a representação naturalista toma conta das obras, na arquitectura e em outras 

artes do desenho. Tal é feito em nome de uma diferença nacional. Esse um ponto de partida para 

compreender igualmente a arte manuelina 

A representação da figura de formas naturais, na edificação, toma o sentido de uma evocação 

imediata do mundo real, diferentemente da presença de formas de carácter vegetalista que, na 

tradição medieval, faziam a notação da construção como «cifras ornamentais» 

(Ornamente hiffrenn2) de sentido simbólico e alegórico. 

As formas novas de imitação natural tornam-se uma fonte de prazer sensível, como no exemplo do 

pórtico com colunas à semelhança de troncos que apresenta o sentido de graciosa evocação de «uma 

pequena floresta», plantada junto do edifício, no limiar da passagem ao seu interior. Há agora um 

sinal novo de conjunção dos temas da natureza e da arte, e do artifício da sua imitação num gesto 

de «adesão às leis naturais»133 do objecto ornamentado, e numa manifestação de integração da obra 

na harmonia do mundo. A ornamentação natural institui o lugar de uma narrativa de vários sentidos. 

Figura a evocação sensível da natureza e a sua invocação simbólica como locus amoenus. A 

intervenção manuelina no claustro do Silêncio do convento de Santa Cruz, em Coimbra, é 

elucidativa desse mesmo entendimento novo do ornamento. 

Na arquitectura religiosa e no espaço claustral em particular, lugar simbólico de prefiguração da 

Cidade Santa de Jerusalém Celeste, o tema do ornamento vegetal também podia fazer referimento 

à natureza, invocando um sentido particular de hortus deliciarum. Esse era um significado cristão 

de longa tradição das formas, num ambiente marcado pela espiritualidade e o misticismo. 

132. Nussbaum, Deutsche Kirchenbaukunxt der Golik, 1994 : 119. 
133. Semper, "Théorie des Fonnell-Schonene: Introduzione" [1855-59] ; /n Herrmann, Gottfried Semper: Architeílura e teoria, 1990 : 248. 
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Interessa, porém, observar que, em certo momento, a notação de sentido alegórico se associa a uma 

narrativa de explicação do mundo natural que se torna, em si, portadora de um discurso próprio 

igualmente significativo. Então, o ornamento de referência natural imita a natureza sob a forma de 

uma figura de artifício que encerra em si o sentido moral de um apelo à transformação do homem, 

à semelhança da coisa imitada. Na imitação, o homem encontra um sentido de consonância com a 

harmonia do mundo criado. 

A obra manuelina que transformou o espaço de um antigo claustro medieval de Santa Cruz incidiu 

na reconstrução da forma das galerias abobadadas e no lançamento de um segundo piso. Nos anos 

de intensa actividade arquitectural e artística coimbrã que precedem e acompanham a reforma 

daquela instituição monástica agostinha e a instalação dos Estudos Gerais na cidade, o convento, 

por inteiro, e a sequência dos seus espaços abertos, da praça de Sansão aos claustros da Portaria (do 

Conselho), do Silêncio e da Manga tornam-se as partes programáticas de um discurso global. 

Foi feita alusão a certos aspectos desse discurso, a propósito da interpretação da sequência de 

espaços abertos, no interior do convento, relacionada com a definição progressivamente restrita de 

níveis de acessibilidade, desde o público ao privado, e da cidade para a comunidade monástica. Da 

praça pública e do adro para o claustro da Portaria, com lugar de conselho, aberto aos leigos; da casa 

da Portaria, como lugar de reunião da congregação, ao claustro do Silêncio e aos espaços reservados 

à vida espiritual em comunidade; e finalmente, do claustro do Silêncio, à clausura da Manga, como 

espaço de retiro individual e de contemplação. 

Move-nos agora uma outra ideia em torno da ideia do convento como cidade de Deus, uma cidade 

dentro da cidade. O claustro da Portaria podia ser o lugar do mundo e a frente de urbanidade, o 

claustro do Silêncio corporizaria a caminhada do tempo na terra, e o claustro da Manga seria um 

sítio dos que morreram para o mundo, uma capela de ossos, o deserto e o horto - retiro gozoso numa 

antevisão da Cidade Santa, com a sua teoria da fonte e manancial de água, dos oito rios e dos quatro 

vergéis, de ermidas e ruas. 

No claustro do Silêncio, as obras de reconstrução da igreja de Santa Cruz, da «claustra com suas 

varandas» e da casa do Capítulo, «de abobada», e da capela de Santo Cristo começam pelos anos 

de 1510, amando de D. Manuel134. 
A intervenção é entendida como um enobrecimento da instituição, como ficou consignado na inscrição no monumento 
funerário de D. Pedro de Gavião, prior do mosteiro ao tempo das obras: 

MANDOV.FAZER.A.IGREIA.COM.A.CAPELLA.E.CAPITOLO.DESTACASA.E.OVTRAS.MVITO.BOAS.OBRAS.COM.Q 
VE/A.ENNOBRECEO135 

134. Dom Frei Timóteo dos Mártires, Crónica de Santa Cruz, 1955, vol. 1: 46,82. 
135. Inventário Artístico de Portugal. Vol. II: Coimbra. Cidade de Coimbra ; por Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves (Lisboa : Academia Nacional de 
Belas Artes, 1947): 51. 
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380 Coimbra, mosteiro de Santa Cruz, a galeria do claustro adjacente à igreja 
Ao fundo, às portas da capela de Jesus, o retábulo de Nicolau de Chanterene, Cristo apresentado à multidão. 

Durante o período de renovação do mosteiro, ainda na primeira metade do século XVI, a reforma arquitectural do claustro 
do Silêncio prossegue com intervenções na envolvente, como o refeitório, capelas e as escadas de ligação ao piso superior, 
que definem a articulação do claustro com os restantes corpos do convento. 

No âmbito da reforma dos espaços iniciada, a capela de Santo Cristo (de Jesus), a fonte inserida no 

ângulo sudeste da quadra e os quatro baixos-relevos da Paixão de Cristo conjugam-se numa 

tematização do caminho sacrificial do Redentor, a que o claustro empresta o lugar e o espaço para 

a metáfora arquitectural. Figura simbólica edificada, o claustro torna-se o sítio de caminhada e 

imagem da via de redenção para a comunidade monástica e os monges, interpelados 

individualmente. A reforma manuelina do claustro confere ao espaço do claustro o sentido de 

mundo na terra, lugar da caminhada para seguir a Cristo, que se desenvolve como uma narrativa 

circular. 

O ponto de partida da peregrinação situa-se próximo da casa do Capítulo, às portas da capela de 

Jesus, onde se encontram tumulados os dois priores do mosteiro, no tempo de D. Manuel, D. João 

de Noronha (fal. 1506) e D. Pedro Gavião (fal. 1516). O percurso tem início nesse ângulo sudeste 

da galeria nascente, junto do corpo do lavabo com a fonte, sendo assinalado pelo baixo-relevo que 

figura a apresentação de Cristo, Ecce homo. A direcção da caminhada é apontada pelo sentido em 

que corre a água. Ao fundo de cada uma das galerias inscrevem-se sucessivamente os baixos-

relevos de Cristo a caminho do Calvário (na parede do refeitório, depois deste ter sido transferido 
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de uma posição a nascente para a sua nova implantação a norte do claustro), da Crucificação e da 

Descida da Cruz, na parede do corpo da igreja). A iconografia do claustro é cristológica, numa 

leitura dos evangelhos, em particular do evangelho de São João e da primeira carta de Paulo aos 

Coríntios. 

Cristo é «o caminho, a verdade e a vida» (Jo. 14,6). O caminho de Cristo é o caminho da cruz (Jo. 19.34). A tematizaçâo da 
água é dada com a fonte e a água que corre ao longo da caminhada, em volta do claustro. A água e a fonte como promessa 
de vida eterna: 

Jo. 13-14. (13) Quem beber desta água volta a ter sede, (14) mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há-de 
ter sede. A água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna. 

O tema do corpo e do sangue de Cristo (o Pão da Vida) surge com o baixo-relevo da Crucificação, em relação com o lugar 
do refeitório que acolhia, no interior, uma representação da Última Ceia, figurada em tamanho natural por Odart. 

Jo. 6.47-48,51,58. (47).. . aquele que acredita em mim tem a vida eterna. (48) Eu sou o pão que dá a vida.. . . (51)... E o 
pão que eu dou é o meu próprio corpo . . . (58)... Quem comer deste corpo vive para sempre». 

Na imagem do soldado que espeta a lança e do peito do Crucificado que jorra «sangue e água» (Jo. 19.34), os sentidos 
conjugam-se, retomando o fio do caminho da morte com Cristo que se faz promessa de ressureição e de vida eterna. 

Jo. 19.34. Porém um dos soldados espetou-lhe a lança no peito e logo saiu sangue e água. 

O lugar do baixo-relevo da Lamentação sobre o corpo de Cristo descido da cruz, aos pés da igreja, interroga o sentido da 
morte. 

1 Cor. 15.35. Como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo vão eles aparecer? 

A partir desses sentidos pode ser compreendido o significado da narrativa das arcadas, que separam 

o caminho do claustro da praça aberta ao céu. O ornamento das colunas forma, nos quatro panos 

dos alçados, uma contextura naturalista de exegese do texto paulino. 

1 Cor. 15.35-44. (36) Aquilo que semeias não dá fruto, se a semente não apodrecer. (37) E aquilo que semeias não é a planta 
que depois cresce, é simplesmente a semente dela, sejam grãos de trigo seja outra semente qualquer. (38) Deus dá a 
cada semente conforme lhe parece, o corpo que lhe é devido. (39) E nem todos os corpos são iguais. O corpo dos 
homens é diferente do dos animais, das aves e dos peixes. (40) Há também corpos do céu e corpos da terra. Porém um 
é o brilho dos corpos do céu e outro o dos corpos da terra. (41) O Sol tem o seu brilho próprio, a Lua tem outro, e as 
estrelas, outro diferente. E até as estrelas têm brilho diferente umas das outras. 
(42) Assim acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se um corpo mortal, e ressucita imortal. (43) 
Enterra-se um corpo sem beleza, e ressucita cheio de esplendor, enterra-se um corpo fraco, e ressucita forte. (44) 
Enterra-se um simples corpo humano, e aparece depois um corpo cheio de vida nova, dada pelo Espírito. 
Se este corpo com vida humana existe, também existe o corpo com vida dada pelo Espírito. 

A variedade das figuras dos capitéis das colunas constitui uma primeira tematizaçâo da passagem 

citada. A diferença dos corpos do mundo é imprimida na qualidade da semente, segundo o que há-

de ser próprio a cada um. Cada um dos panos dos quatro alçados é distinto, o que indicia limiares 

de passagem, na progressão da caminhada, em volta da quadra. A diferenciação é dada pelo desenho 

do fuste das colunas e dos arcos. 

No lanço norte, os feixes que compõem o corpo do fuste e os arcos são rectos; no pano do lado 

poente do claustro fazem um torcido na entrega do fuste ao anel e ao capitel e nos encontros de 

elementos diferentes. Na galeria sul, junto da igreja encordoam em espiral contínua. E o alçado do 

lado nascente marca duplamente um início. 
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Do lado nascente, os capitéis figuram a abertura de vagens, o crescimento de sementes e o 

desabrochar da folhagem. No entanto, a leitura não parece ser seguida de coluna para coluna numa 

progressão contínua. À semelhança da igreja de Setúbal, onde os pilares torcem em contraciclo, de 

tramo para tramo, também em cada um dos tramos da galeria, a ideia é devolvida de uma coluna 

para outra, e do centro para os lados, reenviando-se mutuamente. O movimento desenha uma espiral 

que apenas é percebida numa visão e na leitura próxima dos objectos. 

A mudança de escala, que a observação da sequência da pormenorização implica, introduz um 

sentido de acuidade no aprofundamento da ideia, através da continuação do pensamento das figuras 

ordenadas. A reflexão está associada ao prazer da imagem representada que surge como um 

ornamento ao modo natural. Esse nível de um naturalismo iconográfico articula-se com outras 

escalas do ornamento e da pormenorização, denotando a presença de variados e diferenciados 

planos de narrativa da edificação. 

Na galeria nascente, a teoria de ornamento vegetal, representada nas colunas, completa-se nos 

fustes e nos arcos inteiramente revestidos de folhas. Todavia o revestimento é mais do que a 

caracterização desse pano dos alçados, como um plano de imagens do mundo vegetal. As folhas de 

louro esculpidas fazem a notação de um sentido de eternidade que firma a passagem a um novo 

estado. Além de um primeiro princípio, que as sementes na terra enunciam, há a figura de um 

segundo princípio, sob o céu da claustra (a abóbada). 
A expressão "céu da claustra" é de Frei Timóteo dos Mártires e surge no contexto da descrição de uma trasladação, em 
1630, dos ossos relíquias do Padre Santo Teotónio, que foi o primeiro prior de Santa Cruz. 

D. Frei Timóteo dos Mártires, Crónica de Santa Cruz. A claustra toda, estaua armada, e toldada âs mil marauilhas de ricas sedas, 
e fermozas peças de Ouro, e Prata pendentes, e embotidas nas aranhas, e rozas de volantes de prata: e pellas 
capelinhas e Ceo da claustra muitas figuras bem vestidas que reprezentauSo os Passos, e milagres da vida, e morte 
do gloriozo Padre Santo Theotonio e esta foy a sua segunda tresladação. 

A caminhada em torno da quadra do claustro torna-se um percurso de transformação para aquele 

que souber «permanecer firme e constante», e fizer com «esforço e entusiasmo aquilo que o Senhor 

quer» (1 Cor. 15.58). Numa primeira passagem, caminha o homem da terra, o homem terreno. Depois, 

em cada memento renovado, aceitará provação o homem do céu, o homem espiritual, aquele que há 

de ser transformado pelo «espírito que dá a vida» (1 Cor. 45-49). 

A narrativa do claustro do Silêncio faz apelo a essa transformação, dirigindo-o a cada um dos 

membros da comunidade e a toda a congregação, na figura moral da transformação das colunas e 

da relação solidária entre si por meio dos arcos. A transformação será obra da comunidade, unida 

na esperança da ressureição em Cristo que é o tema do texto paulino. O claustro principal do 

mosteiro surge como a tessitura de uma transformação e de uma passagem. As figuras da 

136. Dom Frei Timóteo dos Mártires, Crónica de Santa Cruz, 1955,vol.I: 51. 
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381 Mosteiro de Santa Cruz, claustro do Silêncio, o tramo central das quatro galerias inferiores nascente (A), 
norte (B), poente (C), sul (D), esc. 1:250 ("O Claustro do Silêncio . . .", 2001) 
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382 Claustro do Silêncio, galerias inferiores nascente e norte, desenhos de Pedro de Almeida (2001) 
Sequência de capitéis das colunas dos cinco tramos da galeria inferior nascente (A), com início junto da 
fonte de Paio Guterres. 

383 Claustro do Silêncio, galeria norte (B) 
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384 Claustro do Silêncio, galerias inferiores poente e sul, desenhos de Pedro de Almeida (2001 ) 
Sequência de capitéis das colunas dos cinco tramos da galeria inferior poente (C) 

385 Claustro do Silêncio, galeria sul (D) 
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386 Batalha, Santa Maria da Vitória, abóbada da capela de D. João II 
387 Diogo Boitaca, 1513, Marcos Pires, 1519, mosteiro de Santa Cruz, claustro do Silêncio, a abóbada do 

corpo da fonte de Paio Guterres 
388 João Lopes-o-Velho, convento de São Salvador de Vilar de Frades, o portal da igreja, c. 1520-1530 
389 Paris, o corpo da escada da torre de Jean-sans-Peur, c. 1410 
390 Erhard Heydenreich, Ingolstadt, Liebfrauenkirche, abóbada de capela do corpo das naves, c. 1520 
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interpelação na peregrinação mergulham a raiz no mundo natural. O ornamento são troncos e 

ramos, silvas e espinhos, sementes de frutos, dos corpos do céu e da terra, de tudo o que está debaixo 

do domínio de Deus (1 Cor. 15.27), na variedade das formas copiosas da natureza criada. 

Relativamente ao claustro principal, o claustro da Manga torna-se, para o homem espiritual, um 

espaço situado para além daquela passagem, o lugar de meditação e de prefiguração de um estado 

celestial. A redução ornamental que a sua forma arquitectural denota, não é apenas a expressão de 

estilo novo, mas concorda com a natureza /«ornada do tema do recolhimento individual e da 

espiritualidade interior. 

No claustro do Silêncio, a invenção de uma multiplicidade de figuras e ornatos referidos ao mundo 

vegetal, de folhagens, ramos e troncos, de arbustos e frutos denota o prazer de um ornamento, 

segundo as formas de natureza e o prazer da sua conjunção na obra edificada. Há como que um 

extremar das expressões, a amplificação e o enxalço de efeitos contrários que resulta da 

contraposição das figuras da matéria viva e das formas "cristalinas" da matéria pétrea. Certos 

elementos e posições na edificação, como as arcadas, os portais e as abóbadas são reforçados, mas 

a sua acentuação contrasta com a neutralidade dos paramentos das paredes. Máxima evocação de 

naturalidade e máximo artifício de geometria clara e rígida, numa conjugação de contrários, 

evidenciada, por exemplo, na articulação recorrente de imagens naturalísticas e de colunas de 

formas poligonadas, rodadas nas bases, nos fustes e nos capitéis. Esses artifícios designam formas 

dinâmicas de movimento e de tensão, numa coincidência de forças que se opõem. 

No contexto, não surpreende a formação de um discurso de obliquidade, presente na configuração 

arquitectural diagonal de cantos dos corpos edificados, e de certos elementos arquitectónicos. No 

canto do claustro do Silêncio, as colunas com um fuste de secção elíptica funcionam, na sua 

posição, à semelhança de notas de passagem e ornamento, como pontos de fuga em direcção à 

praça, na articulação das galerias [391-392]. 

Alguns anos antes da obra do claustro do Silêncio, realiza-se a embaixada de obediência de D. 

Manuel ao papa Leão X (1514). Também os pormenores desse acontecimento revelam um 

entendimento novo do ornamento ao modo natural e da sua função constituiva da qualidade da obra. 

A cerimónia decorre em Roma, ao longo de vários vários dias, desde a entrada na cidade, à 

apresentação da obediência e de alguns negócios do reino, à entrega dos presentes enviados pelo rei 

que tem lugar perante a corte papal e os embaixadores das nações, no Vaticano, no espaço do 

Belvedere de Bramante. Damião de Góis transcreve o texto de uma carta enviada por Alberto do 

Carpe ao imperador Maximiliano (de quem era embaixador em Roma), dando-lhe conta das novas 

daquela cerimónia. 
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391 Claustro do Silêncio, as colunas de secção elíptica do canto da fonte (A,B) ("O Claustro do Silêncio . . ." , 
2001) 

392 Claustro do Silêncio, encontro das galerias nascente e sul do claustro, planta com a representação em 
projecção das abóbadas das galerias, esc. 1:250 ("O Claustro do Silêncio . . .", 2001) 

Há dois aspectos intressantes. O primeiro tem a ver com o facto de Góis invocar o juízo do 

embaixador. Italiano e homem de linhagem, a sua opinão parece decisiva, porque se trata de «hum 

dos doctos home s que houue naquelle tempo em toda Europa, na lingoa latina, & artes liberaes» 

A ele poder-se-á dar maior fé do que ao cronista, como confessa o próprio, num assomo de modéstia 

hiperbólica. Testemunha presencial dos acontecimentos, é decisiva a apreciação de Alberto do 

Carpe do pontifical oferecido pelo rei ao papa, «ho qual se nam poderá estimar senam daquelles que 

ho virem, & o ente derem»138. Como refere a carta, a obra do pontifical e outros «does» de D. 

Manuel são acompanhados da entrega das «primícias das cousas da India, & Ethiopia, aho nosso 

muito piadoso Saluador, & a seus Sãctos Apóstolos, sam Pedro, & S. Paulo, & aho seu vigairo na 

terra»139. As vestiduras oferecidas distinguem-se pela extrema riqueza, formosura e preciosidade 

dos ornamentos, pela sua sumptosidade e magnificência. Tecidas em ouro, as vestes encontram-se 

recobertas de pérolas e rubis, que «não sam de muita grandura», mas são, sem dúvida, «em 

multidão, & numero mais que infindos». 

Essa parte do discurso desenvolve os tópicos conhecidos de louvor da opera mirabilis, no infindo 

espanto que causa pela excelência e magnificência. Contudo, a maior admiração vai para o artifício 

e dificuldade da obra do ornamento. As pérolas e pedras encontram-se metidas «per artificio 

admirauel, per algos nós entrelaçados a maneira de hfla Romã» e são «nam contrafeitos, ne 

391A B 392 

137. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lvii, (1949-1955), parte III : 216. 
138. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lvii, (1949-1955), parte m : 216. 
139. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lvii, (1949-1955), parte III : 215. 
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polidos, mas rudos, & simples, assi quomo se trazem dos lugares em que se acham, com seu só 

resplandor natural, tal qua\ se deue ás cousas diuinas». 

Góis, chmn. do Felicíssimo Rei, m. Todas estas vestiduras eram tecidas douro, & tão cubertas de pedras preciosas, & perlas, 
que em poucos lugares se podia ver ho ouro, & eram has perlas, & pedras postas, & metidas per artificio admirauel, 
per algû s nós entrelaçados a maneira de hû a Romã, ho qual artefiçio era cousa muito pêra ver, porque a obra era 
marauilhosa, sumptuosa, & magnifica, em certos lugares era quomo pintada de ouro, & seda ha face de nosso 
Saluador, & dos Sanctos dous Apóstolos distintamente, ornados de muitas perlas, & pedras preciosas a que nós 
chamamos scrauonetas ou robis, nam contrafeitos, nê polidos, mas rudos, & simples, assi quomo se trazem dos 
lugares em que se acham, com seu resplandor natural, tal qual se deue ás cousas diuinas: que direi mais pêra 
cõprehender tudo em hfl a palaura, ha materia era preciosa, mas ha obra ha sobrepujaua com espanto.140 

A essência da coisa tão nova é assim descrita numa palavra: «ha materia era preciosa, mas ha obra 

ha sobrepujaua com espanto». O ornamento em estado natural é constitutivo da qualidade da obra. 

As primícias dos lugares longínquos da índia e da Etiópia são apresentadas no estado em que se 

encontraram. A rudeza e a simplicidade próprias de um estado natural são incorporadas numa obra 

difícil que preserva, com artifício, todo o esplendor natural. A admiração pela natureza criada dá 

origem à imitação da ideia, que por sua vez recolhe a admiração pelo artifício da nova criação. A 

qualidade da matéria, e a simplicidade e rudeza do seu estado pristino, conjugados com máximo 

artifício, perfazem o esplendor natural do ornamento e da obra. Esse é o esplendor devido às coisas 

divinas. 

A narrativa do mundo criado, da natureza e das novidades da terra, na figura do ornamento ao modo 

natural, parece ser o tópico essencial do discurso do esplendor natural da obra que mais indicia uma 

sensibilidade particular distinta. Nas obras, a presença de imagens de figuração do mundo natural 

poderá continuar a servir a exposição de um programa iconográfico, como vinha sendo praticado, 

ao longo dos tempos, com acentuada segurança formal e virtuosismo estilístico. Mas também, a 

presença do ornamento natural começa a ver o seu espaço de referimento iconográfico diminuído, 

em favor de uma adesão sensível ao valor expressivo, enquanto imagens imediadas da natureza. 

Entre umas e outras formas surgem diferenças de execução. De um lado, observa-se a tendência 

para uma notação ornamental caracterizada pela regularidade e abstracção; do outro, prevalecem 

formas de corporeidade variada e diversa que parecem «tiradas natural». Os sinais de mudança 

insinuam-se até ao nível do assento da primeira ideia da forma. Está instalada a diferença entre uma 

imagem como ícone e como figura mediadora de uma ideia conceptual, e a imagem tirada da 

observação da coisa real - a coisa nova de invenção de uma imitação naturalista. 

140. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, (1949-1955), parte III : 215. 
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12.4 Diferença de linguagens e a lingoajem 

12.4.1 Linguagem una e pluralidade de linguagens 

Tomamos nota da ideia de que o ornamento pode articular uma passagem, surgindo como um 

elemento constitutivo da arquitectura. Em determinadas condições de posição e escala, o ornamento 

comparte com o pormenor uma função de transição. Nessa qualidade, tal como o pormenor, também 

o ornamento pode integrar um sistema de linguagem arquitectónica, tornando-se um sinal da sua 

transformação. Gregotti desenvolveu essa ideia relativamente à condição do pormenor. 

Gregotti 1991. La strategia dei dettaglio à certamente . . . uno degli elementi tecnici più interni alia nostra disciplina e 
rivelatore del mutare dei linguaggio architettonico. 

A noção de que a estratégia do pormenor e do ornamento podem constituir um dos elementos 

técnicos internos à disciplina, reveladores da mutação da linguagem arquitectónica, permite 

enquadrar as mudanças que se dão no mosteiro da Batalha, em meados do século XV, e os 

acontecimentos que rodeiam a nomeação de Martim de Évora para a direcção da obra, após a morte 

de Huguet, quando os pedreiros e outros oficiais rejeitam a direcção do novo mestre. Depreende-se 

da carta régia que impõe o acatamento da nova direcção de obra, que o conflito toca o cerne da 

questão arquitecrural. Os actos de tomar medidas junto do novo mestre, que desencadeiam a 

situação de sublevação, referem-se à conformação da obra edificada e, sobretudo, à determinação 

da escala da obra grave de pedreiro, segundo modelos à escala natural. Está em causa a definição 

da parte aparelhada e do ornamento, na precisão da medida exacta. 

Talvez os acontecimentos indiciem um momento de inflexão decisiva na orientação da obra, que 

sinaliza a perda do domínio do estaleiro, por parte dos pedreiros organizados em torno de Huguet e 

a ascensão de novos grupos. O conflito denota um fenómeno característico dos grandes estaleiros e 

das obras de longo tempo de execução, em que se torna necessário entrar em conta, também, com 

possíveis mudanças geracionais que coincidem porventura com a abertura de novas fases de 

construção e de novas frentes de edificação, anunciando um recomeçar de novo, na diferença de 

orientação e de sensibilidade das formas. 

Significativamente, o confronto dá-se em torno de novos princípios de conformação e da acuidade 

da pormenorização arquitectónica. O pormenor e o ornamento, e, no caso da Batalha, porventura a 

sua redução, e mesmo "ausência" constituem o plano de articulação do debate em torno da 

linguagem de novas formas e da sintaxe de articulações. Na época, é de mistura de formas e de 

141. Gregotti, Dentro 1'archileltura, 1991 : 59. 
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pluralidade de linguagens que se trata, pois a noção de um modo único e a sua imposição alargada 

não parecem constituir uma intenção dominante. 

Em contrapartida, o predomínio de um modo único tende a resolver univocamente uma anterior 

coexistência de linguagens diferentes, cuja variedade e diversidade serviam para notar diferenças 

correspondentes a domínios de identidade distintos, entre os corpos das sociedades. A instauração 

de um modelo dominante traz consigo a imposição de uma visão centrada, a que deve submeter-se 

o entendimento de diferenças e divergências. No exemplo do Classicismo, com a assunção de 

modelos clássicos gregos e romanos, como exemplos de perfeição, as decisões são confiadas ao 

artista, no quadro de valores de criatividade e de estrita artisticidade, sendo avaliadas à luz dos 

parâmetros de perfeição internos ao sistema. Não existe margem para a diversidade, senão como 

expressão de uma licença, também essa pautada por regras, ou por defeito. Mais tarde, os caminhos 

da liberdade da criação artística, abertos com o Romantismo, contribuirão para reforçar a ideia de 

instauração de um "corte" que molda o pensamento do Moderno, com a formação da noção de 

vanguarda de criação artística, associada à produção da novidade e à vontade da originalidade 

individual. A incompatibilidade das diferenças de modos de expressão, e a impossibilidade de 

inclusão mútua de variedades e diversidades marcam o acento de um princípio de desentendimento 

que se exprime na perspectiva estanque de círculos de tendências e correntes, e das margens fora 

desses círculos. 

Gombrich 1960. Romanticism has taught us to talk of art in terms of inspiration and creativity. It was only interested in 
what was new and original. The very existence of styles and traditions has made us doubtful of the value of this 
approach to the history of art. It is here that the tradition of rhetoric is such a useful corrective because it supplies a 
philosophy of language. In this tradition the hierarchy of modes, the language of art, exists independent of the 
individual.142 

Ao contrário, o modelo antigo dos géneros da retórica reconhecia a equiparação de modos e de 

discursos, cuja validez era apreciada conforme os princípios da arte da oratória, e segundo os 

propósitos da exposição. Nos séculos XVI e XVII, e até à sistematização do Classicismo, com o 

Iluminismo, é praticada uma pluralidade de estilos e de modos de linguagem, que admite a 

integração de valores do gótico, com a instituição da ordem gótica, e a formação de linguagens e 

modos que reflectem maneiras nacionais (como a arquitectura ao modo francês). Esse 

reconhecimento da existência de valores diferentes divergentes e da sua aceitação, de pleno direito, 

oferece as categorias necessárias à compreensão de certos fenómenos da época que estudamos, 

entre os quais pode contar-se a expressão do manuelino. De outro modo, numa visão determinada 

pelo evolucionismo que acompanha a ascensão do Classicismo, tais manifestações tendem a ser 

142. GombricMrt/4naí///«íK»!,5thed. 1977 : 322. 
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compreendidas como elementos de resistência, progressivamente reduzidos a uma sobrevivência 

extemporânea, residual e atávica. 

A coincidência temporal de uma pluralidade de linguagens de arquitectura denota positivamente o 

sentido do entendimento da linguagem como um facto social. Enquanto facto social, a diferença de 

linguagens surge como expressão apropriada à notação de modos de diversidade e de diferenças das 

comunidades, tocadas pela obra de arquitectura. Inclusão e exclusão de modos de linguagem, 

dizem, assim, sobre a natureza da obra e a intenção da sua abertura, sobre a presença de elementos 

de convenção e o alcance da novidade, e, finalmente, sobre a transformação e a viabilidade da 

instauração do novo, em relação com os valores da permanência. 

Foi feita referência a uma ideia de Gombrich de que a evolução de uma linguagem se faz, 

genericamente, por meio de um processo gradual de introdução de novas palavras. Uma linguagem 

constituída unicamente por palavras novas e por uma nova sintaxe tornaria impossível a sua 

recepção por parte do público a quem se dirigiria. 

Gombrich 1960 there must always be two sides to the progress of visual discoveries: the artist who makes them and 
the public which is ready to share in the game. Perhaps the public will make this effort only in a situation when the 
idea of innovation, discovery and progress has acquired some lustre elsewhere. 

Por sua vez, na contemporaneidade, concedemos à formação de novas linguagens um espaço e um 

tempo próprios de «deslocamento» das existentes, em que se projecta a deconstrução de modos de 

pensar144. Em face da diversidade, compreende-se que não há leituras lineares, porque as 

experiências podem ocorrer à margem de normativas claras, e diversificam-se em práticas 

diferenciadas. O seu relevamento perfaz uma «topografia da arquitectura», na expressão de um 

conjunto de ensaios de Solà-Morales 

Porque não pensar então que a mesma sensibilidade, que nos permite 1er as obras da 

contemporaneidade, nos deveria sugerir, ao menos sob a forma de dúvida e de interrogação, um 

mesmo cuidado na aproximação às obras de um tempo tão complexo quanto o das passagens da 

medievalidade à época moderna, e, no plano "estilístico", do Gótico ao Renascimento (com o 

progresso a ser associado à recepção da linguagem e de modelos clássicos)? 

A este título, longe das experiências da contemporaneidade e da arquitectura portuguesa estudada, 

poderia ser recortado um modo como é lida a actividade de um arquitecto, correntemente inserido 

no "gótico final", no caso, a obra de Peter Parler, na catedral de Praga, realizada no último quartel 

do século XrV. Como escreve Nussbaum, a dinamização da estrutura catedralícia de Praga é 

143. Gombrich, Art And Illusion, 5th ed. 1977 : 323-324. 
144. Bouillon, "Introduction", in Kandinsky, Regards sur le passé, 1974 : 54. 
145. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995. 
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alcançada por meio de uma experimentação de formas, recorrendo à encenação de contrastes e à 

ampliação de motivos singulares, que interferem com a harmonia do conjunto . A ordem e a 

hierarquia dos elementos estruturantes da edificação são postas em causa, a partir de uma reflexão 

em torno da relação entre forma e função. Essa reflexão aponta a via de uma nova "architecture 

parlante", em que a metáfora salvífica, de natureza escolástica, cede lugar a uma linguagem interna 

à disciplina arquitectónica. Uma espécie de sinalética secular "(des-)veste" os elementos 

construtivos da contextura canónica que lhes é familiar, em favor de uma estranha e nova tessitura 

de valores expressivos. 
Nussbaum 1985. Fasst man alie Neuerungen, die der junge Hofarchitekt in den Prager Dombau einbrachte, gemeinsam 
in den Blick, so scheint die Verlebendigung des uberkommenen Bautyps durch die kontrastreiche und 
ausdrucksstarke Variation seiner Teile ein oberst Anliegen.... sie aile zeugen von einer Freude am Formexperiment, 
einem Inszenieren des Gegensãtzlichen, einer Brechung ehemals harmonisierender Motivverbindungen und 
bisweilen leicht spielerischer Steigerung von Einzelwerten.147 

Idem, trad. Se forem sintetizadas, numa visão global, as inovações que o jovem arquitecto do Paço introduziu na obra 
da catedral de Praga, parece constituir um propósito máximo a animação do tipo edifícativo transmitido, por meio 
de variações das suas partes, ricas em contrastes e força expressiva.. . . essas [variações] testemunham um prazer 
de experimentação das formas, uma encenação de oposições, um corte de associações de motivos anteriormente 
harmonizadas, e, por vezes, um jogo subtil de acentuação de valores singulares. 

Suckale 1980. Parler geht es bei diesem an sich weitgehend der grossen Tradition des 13 Jh. verpflichteten Kathedralbau 
gerade nicht um 'Systembildung' im alten Sinne, d.h. um die strenge logische und zugleich kunstvolle Normierung 
der Teile und ihres Verhãltnisses zueinander, vielmehr ist sein Ziel die Dynamisierung der Archtiketur. 

idem, trad. Para Parler trata-se, nesta obra, devida em larga medida à grande tradição catedralícia do século XIII, 
precisamente não de uma "formação de sistema" no sentido antigo, ou seja, de uma normativa rigorosamente lógica 
e simultaneamente artística das partes e das suas relações entre si, antes, sobretudo, o seu objectivo é a dinamização 
da arquitectura. 

Nussbaum 1985. Mit diesem mutigen Eingriff in die uberkommene Hiérarchie der Bauglieder reflektiert Parler 
geistreich und unkonventionell ùber das Verhaltnis von Form und Funktion. Solche Reflexion ist Kennzeichen einer 
neuen "architecture parlante", deren Themen nicht mehr aussschliesslich durch die scholastische Heilsmetaphorik 
besetzt sind. Stattdessen bedient sie sich einer innerarchitektonischen, gleichsam sakularen Zeichensprache, indem 
sie vertraute Bauglieder des kanonischen Kontextes entklcidet, in fremder Umgebung neu inszeniert und mit anderer 
Wertigkeit zum Sprechen bringt. 

Idem, trad. Com essa intervenção corajosa na hierarquia de membros da edificação transmitida, Parler reflecte com 
espírito e inconvencionalmente sobre a relação entre forma e função. Tal reflexão constitui sinal de uma nova 
"architecture parlante", cujos temas já não são preenchidos exclusivamente por um discurso escolástico metafórico 
de salvação. Em vez disso, serve-se de uma linguagem de sinais ao mesmo tempo internamente arquitectónica e 
secular que retira aos elementos arquitectónicos reconhecidos o seu contexto canónico, e os encena de novo num 
ambiente estranho, levando-os a falar outra qualidade de valores. 

Entfremdung, um "estranhamento" do sistema, por meio da /«convenção e do afastamento do 

quadro de representações expectadas, prepara o caminho a novas expressões. A procura da 

linguagem do novo compreende-se nesse sentimento de diferença, de afastamento e ruptura. Um 

146. Nussbaum, DeutscheKirchenbaukunst der (íotik, 1994 : 189. 
147. Nussbaum, Deutsche Kirchenbaukunst der (lotik, 1994 : 189. 
148. Robert Suckale, "Peter Parler und das Problem der Stillagen", Die Parler undderSchõne Stil 1350-1400. Huropãische Kunst des SchniUgen-Museums 
in der Kunsthalle Kõln, 4 Bde (3 Bde. Kõln 1978 ; Bd. 4 und resultatbd. Kõln 1980), Bd. 4 : 176 ; in Nussbaum, Deutsche Kirchenbaukunst der Gatik, 1994 
:373(413). 
149. Nussbaum, Deutsche Kirchenbaukunst der (lotik, 1994 : 189-190. 
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afastamento que se orienta, desenhando como um fio de Ariadne, dirigido a repensar os 

fundamentos da arquitectura, na deconstrução dos sistemas vigentes. Nessa procura do novo, 

reconhecem-se processos de fragmentação e de justaposição, no decurso dos quais vão sendo 

clarificadas novas relações entre os elementos de linguagem arquitectónica. 

«Diferencias», também esse, um dos motes desenvolvidos num conjunto de ensaios de Solà-

Morales. Na leitura que propõe para a contemporaneidade, as diferenças, a diversificação e a 

heterogeneidade das experiências determinam uma produção estética essencialmente fragmentada 

e pulverizada perifericamente, negando a possibilidade de que uma experiência possa converter-se 

definitivamente em experiência central 

Porém, nesse ponto reside uma diferença principal, relativamente ao tempo que estudamos. A 

presença da estrutura fortemente hierarquizada da Igreja católica impõe o domínio de um poder 

central entre as nações ocidentais que reconhecem a sua supremacia. A centralização é devolvida 

sob a forma de uma centralidade da referência clássica, praticada nos programas urbanos e 

arquitecturais desenvolvidos sob os auspícios dos papas, a partir de Nicolau V, com o objectivo de 

relançar o prestígio da sede papal em Roma. A imagem nova da Igreja triunfante, significada em 

termos clássicos, concorre, pois, para a consagração do próprio sistema clássico e a divulgação 

alargada de modelos, tornando-se uma bandeira de apelo às diferentes forças sociais, contra a 

Reforma, e de exortação à congregação dos fiéis, no seio da Igreja. 

Já nas obras da sociedade civil, abre-se, ao tempo, a possibilidade de uma integração progressiva 

de sinais clássicos, praticada com uma diferença, variação e afastamento que configuram um 

distanciamento relativamente ao próprio sistema em formação. Com a introdução desse princípio 

de afastamento, as obras civis públicas e privadas encontram domínios próprios de significação, 

através do espaço concedido à manifestação de diversidade das expressões nacionais, e à 

apresentação de formas de identidade (e resistência) de centros locais, ou, simplesmente, à mostra 

de variações e invenções singulares. Nesse sentido aponta igualmente a passagem albertiana acerca 

das condições de licença relativamente à regra, no caso das obras de particulares 5 . 

A aproximação à construção do sistema clássico pode assim tornar-se um exercício de reconstrução 

pelo deslocamento e pela variação, pensados à margem e por justaposição, e realizados a partir de 

outros campos linguísticos. Como exemplo, a aproximação a partir do gótico, e a sua ordenação 

como ordem numa afirmação concorrente de modos nacionais (o modo francês,...). 

150. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 69. 
151. Fer: 914. 
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Na essência, trata-se da invenção que desafia a parte de convenção em vias de sistematização, no 

interior de um sistema, para introduzir efeitos de surpresa e de graça, e de inconvenção que 

qualificam o que éparticular na arquitectura. O processo não é substancialmente diferente de certas 

experiências de deconstrução de linguagem arquitectónica, ensaiadas a partir do interior do sistema 

gótico, na procura de uma saída para o novo. 

12.4.2 A lingoajem e o novo 

Francesco di Giorgio refere os problemas e o esforço (a fadiga) de um processo de invenção do 

novo. A dificuldade de recepção de certas formas novas, por menor efeito de empatia («coisas que 

não são gratas ao olhar») merece-lhe uma lembrança, a de que «grande e perpétua fama», «louvor 

e glória» devem ser atribuídos ao arquitecto que primeiramente inventa e edifica e compõe algo de 

novo (um tópico que porventura conheceu maior divulgação, através de uma passagem de Vasari 

que é citada nomeadamente por Gombrich ). 

Giorgio, Trait, T/L, [Templi]. E perché le formazioni d'essi tempi molto varie sono, perché quelli che nuove invenzioni 
investigando vanno incorgano alcune volte in cose che non grate alPocchio sono, lecito a molti pare, e massime alia 
ragione non derogando. Niente dimeno ancora l'occhio in buona parte è da compiacere, imperoché ogni architetto 
che ha voluto acquistare grande e perpetua fama, a ciò che ha invento di quelle cose che lui ordena e fa, de' guardare 
che per altri state fatte non sieno, imperoché la laulde e gloria sarebbe di colui che prima edifícate e composte 
l'avessse. E di qui nasce la diversità e novità delle cose, donde l'ingegno assottigliando e investigando viene per 
volere a sé fama e laude attribuire. E certíssimo non con piccola fadiga alcuna invenzione trovare si può, e qualunque 
abbi partícula alcuna d'ingegno, vedendo alcuna piccola parte d'alcuna nuova forma o invenzione, subito a quella 
apricando, nove cose aggiogne. In modo che quantunque valente e sperto sia, visto Popare sue da uno eh' è più d'esso 
débile e di manco ingegno, pure, per quella forma cha ha primamente vista, essa con facilita agomentando, a sé 
attribuendo, con vitopèro rimane quello che, con fatica ricercando, prima inventor fu. 

(Vasari retoma a mesma ideia da dificuldade da primeira invenção num comentário à obra de Stefano, pintor 
florentino154.) 

Num outro passo dos Trattati, F. di Giorgio lembra o seu contributo para a formação do novo . 

A dificuldade da arte e a engenhosíssima solução caracterizam a constituição das novas obras. 

Vasari nota a ideia a propósito da arquitectura de Andrea Sansovino. 

Vasari, Le vite, il. E non ando molto che Iacopo Sansovino allora giovane, che sotto la disciplina d'Andréa dal Monte 
Sansovino (1465 a 1470-1529) suo maestro imparava Parte délia scultura, prese con Andrea moita familiarità, 
talmente ch'eglino giorno e notte insieme dimoravano, e tanto giovamente si porsono l'un l'altro nel conferire le 
difficultà dell'arte, che iacopo fece quei frutti che si son visti poi in Fiorenza et Roma et in Venezia, nelle mirabili e 
belle opere / sue, tanto di marmo quanto di bronzo, oltra le ingegnosissime architetture fatte da esso.156 

Como foi referido anteriormente, o espaço e o relevo concedidos ao engenho, na invenção da nova 

solução, constituem um dos tópicos específicos do discurso da formação do novo. Um sinal reverso 

da dificuldade do processo de invenção está na notação da complexidade do percurso. Talvez possa 

152. Gombrich, Art And Illusion, 5thed. 1977 : 9. 
153. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 52. 
154. Ver :355. 
155. Giorgio, Trattati S/M, II [Preambolo], 1967, tomo H : 297-298. 
156. Vasari, Le vite de 'piú eccellenti architetti, pittori, et seultori, parte III, s.v. "Andrea del Sarto. Pittor Fiorentino"; 1991, vol. II : 699. 
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dizer-se que a ênfase dada ao engenho e ao esforço, requeridos para a produção do novo, constitui 

a medida da complexidade do trabalho de novidade realizado. A novidade da solução encontrada é 

conhecida pelos seus princípios de ordem. Francesco di Giorgio fala de preceitos, a propósito de 

uma solução encontrada de novo para um problema de abastecimento de água. 

Giorgio, Tratt. T/L, [Templi]. Adunque è da vedere quanto agli antichi ubrigati siamo, i quali degni monimenti* lassati ci 
hanno in ciascuna dottrina, unde agevolmente giudicar si può, in nell'alturità** de' quali non mi stendarò. Ma sono 
stati molti sconoscenti e ingrati i quali dagli antichi o da altri furando a sé hanno attribuito. Launde in nelParte 
dell'architettura non dico non possere più che gli altri errare, ma pure mi so' ingegnato cercare attegnare acqua dalle 
fonti loro, e sicondo la qualità dei mio piccolo ingegno ho isposto questi precetti. E cosi indretto*** delle altre 
particule a essa architettura appartenenti distintamente porro. 
* monimenti: insegnamenti. ** alturità: autorità. *** indreto: indietro. In realtà vuol signifícare «in seguito». 

O sentido de 'preceitos' (distinto de um princípio fundacional e da regra geral) denota não um 

absoluto recomeçar de novo, em cada obra, mas o alcançar de um novo ordenamento que é formado 

num processo de trabalho de "oscilação mínima" de diferenças e variação, a partir do corpo de 

experiências e saberes existentes. O mesmo se passa com a lenta transformação de linguagens, pela 

assimilação de novas palavras e a progressiva remissão de outras. Em arquitectura, a manifestação 

isolada de uma novidade não certifica a presença de algo intrinsecamente novo. Além disso, uma 

linguagem de sinal novo apenas faz sentido na sua relação positiva com o pano de fundo de lenta 

transformação, contra o qual procura relevar-se distintivamente. 

Pérouse deMontclos 1982 mais les historiens ont été plus experts dans l'étude des l'habit que dans celle du corps, plus 
portés à suivre les modes, genre féminin, qu'à comprendre les modes, genre masculin. D'où l'excessive emprise de 
la chronologie sur l'étude de l'architecture savante. 
. . . Nous pensons avec Pierre Chaunu que «le plus important se noue et se dénoue lentement au fil des générations» 
et que «les trois siècles de la modernité constituent une bonne plague chronologique . 

Assim, importa preservar a integridade de um quadro de interacção de linguagens da arquitectura. 

Importa lembrar a memória da sua contemporalidade e a viabilidade da sua equivalência, no plano 

das decisões concernentes à vida dos homens na época. No projecto, a consequência há-de ser a de 

uma valoração equivalente de decisões diferentes, e o reconhecimento da sua viabilidade alternativa 

que desafia a possibilidade de emissão de juízos unívocos acerca dos homens que as tomam, juízos 

esses traçados por referência a quadros de "mentalidades". A não ser assim, perder-se-iam as 

referências da arquitectura, como um facto social, reconhecendo-se e elegendo-se, para a história 

as obras unicamente a partir de uma condição de originalidade e artisticidade, devidas ao génio 

humano no singular. 

Haverá então lugar ao reconhecimento do que é significativo de mudança e denota intrinsecamente 

uma qualidade nova? Certamente encontrar-se-ão sinais de um novum em obras de grandes autores, 

mas também, de modo mais lato, na obra de todos os pensadores. Pensadores «não unicamente no 

157. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 53,(3-4,6) ; omitida a nota 53(2). 
158. Pérouse de Montclos, L'Architecture à la française, 1982 : 10. 
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sentido de "grandes autores", nem no de "inovadores", ou seja, pensadores "originais", mas sim no 

sentido - bastante mais modesto e incomparavelmente mais difundido - daqueles homens que vivem 

na primeira pessoa a problemática das ideias que professam» . Mais que nas obras de excepção, 

na época que estudamos há sinais difusos de um novo anunciado de sentido lato, e há um sentimento 

e a consciência de mudança e de abertura. A sua enunciação pública denota a compreensão de que 

o alcance da abertura é mais vasto do que aquele decorrente de uma novidade e originalidade 

singulares e particulares. 

Em primeiro lugar, há o novum da afirmação da «lingoajem» como meio de expressão do 

sentimento e meio alargado de comunicação e como estrutura do pensamento. Foi citada uma série 

de apontamentos relativos a uma mudança em favor da língua vulgar, notada em textos de D. Duarte 

e em outros documentos da época. Os testemunhos da consagração da fala materna como meio de 

comunicação, no domínio do pensamento e dos saberes, distribuem-se por um arco de tempo largo. 

Num primeiro momento, ainda em plena Idade Média, a linguagem começa a ser aceite como meio 

de expressão da espiritualidade e devoção pessoal, no interior das comunidades religiosas 

femininas. Nessas comunidades, a língua latina apenas era acessível a uma minoria, pelo que a 

língua materna constituía um meio específico de comunicação do pensamento e de partilha de uma 

vivência mística, desabrochada nos círculos de devoção feminina. 
Angenendt 1997. «Mit der 'Frauenmystik'... schlãgt die Stunde der den eigenen Denk- und Bildformen verpflichteten 
Volkssprache.»3 Die Konsequenzen reichen weit iiber die Frõmmigkeit hinaus. Die Volkssprachen blieben 
bildhafter, wie Horst Wenzel feststellt, und das hatte Folgen: «Wâhrend das Lateinische die eigentliche Sprache der 
Théorie ist (der Philosophie, Théologie, des Rechts, der Politik), erscheint die Muttersprache fur die bildliche 
Anschauung besonders prãdestiniert: pictura laicorum litteraturà0» .160 

idem, trad. Com a mística feminina . . . soa a hora das línguas nacionais comprometidas com as formas próprias de 
pensamento e de cultura»3. As consequências vão muito além das formas de piedade religiosa. As línguas nacionais 
tinham permanecido mais próximas da figuração, como constata Horst Wenzel, e isso tinha consequências: 
«Enquanto que o latim era a linguagem própria da teoria (da Filosofia, Teologia, do Direito, da Política), a língua 
materna surge predestinada especialmente para a contemplação de imagens: pictura laicorum litteratura»}' 

A passagem à afirmação da língua natural do povo, também como língua de exposição do 

pensamento e de cultura, anuncia uma mudança de consequências mais profundas. Não se trata de 

"traduzir" as palavras de uma comunicação elevada do pensamento e das ideias, mas da própria 

abertura de novas possibilidades de expressão, principalmente ao nível da verbalização da vivência 

subjectiva da espiritualidade e da experienciação de sentimentos pessoais. 

Angenendt 1997. Auch die seit dem 12. Jahrhundert zum Subjektiven drângende Frõmmigkeit liess den Ritus 
unangetastet, machte ihn damit aber zum Relikt. Ais bezeichnend wird man die Chorgebetpraxis der hoch- und 

159. Enrico Rambaldi, "Abstracto/concreto", Enciclopédia liinaudi. Volume 10: Dialéctica , direcção Ruggiero Romano, ed. portuguesa, coordenação 
Fernando Gil ([Lisboa] : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988) : 177. 
160. "K\iARuh,GeschichlederabendldndischeMyslik,3 Bde (Miinchen, 1990-1996), Bd 1 : 17 ; bHorst Wenzel, Hóren undSehen, Schrifl undBild. 
Kultur und Gedachtnis im Mittelalter (Miinchen, 1995) : 459ff ; in Angenendt, Geschichte der Religiositdt, 1997 : 370. 
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spãtmittelalterlichen Nonnen ansehen dtirfen, die im ganzen eine hochgradige subjektivierte Religiositãt pflegten, 
dabei die offizielle Liturgie beibehielten und zugleich uberspielten. Wahrend noch das >Speculum virginum< des 
12. Jahrhunderts praktisch kein nichtliturgisches Gebet kannte, bildete in den spãtmittelalterlichen Nonnenklõster 
«das Officium lediglich das AussengerUst fur die Betrachtung; man betete nicht mehr das Chorgebet, sondem 
wahrend des Chorgebets»". Hier uberwog das Bestreben nach subjektivem Nachvollzug, weswegen im 
Spãtmittelalter auch volkssprachliche Bûcher aufkamen. Die Reformation hat konsequent ûbersetzt.161 

idem, trad. Também a devoção que, desde o século XII, tende para o subjectivo, deixou o rito intocado, porém, tornou-
o, desse modo, um resquício. Como facto significativo pode ser vista a prática do ofício do coro das monjas 
medievais e tardo-medievais, que, de um modo geral, cultivavam uma religiosidade altamente subjectiva, não 
deixando de conservar a liturgia oficial, mas ao mesmo tempo ultrapassando-a. Enquanto que o 'Speculum virginum' 
do século XII praticamente não conhecia a oração não litúrgica, nos mosteiros femininos tardomedievais o Officium 
constituía « . . . apenas uma estrutura de enquadramento para a contemplação; já não se rezava o ofício do coro, mas 
rezava-se durante a oração do coro»a. Assim prevalecia a intenção de uma revivência subjectiva, razão pela qual 
também surgem, no período tardo-medieval, livros em linguagem popular. A Reforma traduziu consequentemente. 

Anschaulisch: a compreensão a formar-se através dos sentidos e da imaginação tornada palpável 

através das formas e da figuração natural da pictura laicorum litter atura. Eis o percurso encetado 

pelos círculos da religiosidade feminina. A linguagem vulgar toraa-se meio natural de compreender 

e de aceder à formulação das coisas do espírito, da cultura e do sentimento. 

A versão de textos marianos em linguagem, feita por D. João I, dos tratados de Cícero, De officiis, 

e de Séneca, De beneficiis, feitas pelo infante D. Pedro, a pedido de D. Duarte, dão a seu modo um 

testemunho de uma intenção convergente. 
Lopes,Cron. domJoham,U. [Dom João] . . . semdo muito devoto da priçiosa Virgem em que avia symgular e estremada 
devação. Elle tornou em seu louvor as suas devotas oras em limguoajê , apropriamdo as palavras delias a Virgem 
Maria e o seu bemto Filho, de guisa que muitos tomarão devaçaõ de as rezar, que amtes delas naõ avia 
renembramça.'62 

O que está em causa nesse movimento em favor da língua natural é duplamente uma acessibilidade 

e uma divulgação mais alargada de conhecimento, e a possibilidade de desenvolver os meios de 

expressão, conformes a uma nova sensibilidade aos valores da expressividade. 

O debate marca presença no domínio da arquitectura. É certo que a obra maior de L. B. Alberti, De 

re aedificatoria, é escrita em latim, mas o pequeno texto Profugiorum ab amtmna libri III. Delia 

tranquillità deli'animo (de 1441 ou 1442) está em vernáculo. E nos debates de Quatrocentos 

relativos à possiblidade de criar poesia da linguagem vernacular, Alberti intervém na defesa 

veemente das possibilidades expressivas da linguagem moderna, no contexto do debate em torno 

da catedral gótica de Florença163. Os tratados de Francesco di Giorgio já são inteiramente escritos 

em linguagem corrente. 
O mesmo se verifica em outras áreas de saber, como na medicina e na farmácia. Ao longo do século XV, registam-se 
iniciativas em favor da substituição do latim pela língua vulgar, como meio de comunicação destinado a facilitar o acesso 
ao conhecimento. 0 assunto é tratado nas Cortes de 1498. 

161. a Otto Langer, Mystische Erfahrung und spirituelle Théologie. Zu Meister Eckharls Auseinandersetzung mil der Frauenfrõmmigkeil seiner Zeit 
(MTUDL91), Miichen-Ziirich 1987 : 115 ; in Angenendt, Geschichte der Religiositãt, 1997 : 386. 
162. Lopes, Crónica de D. João 1, II, Prólogo, (1983,1990), vol. II : 2. 
163. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 4. 
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Góis,Cfiron. do Felicíssimo Rei, i. [Resposta a requerimento dos povos às Cortes, 1498] Itë . Quehos physicos não recepte 
has mezinhas senão em lingoag ë . / Reposta / Assi quomo nollo pedis volo outorgamos cõ p ë na aho boticário q não 
vse mas ho officio se der has mezinhas per recepta em latim, & mais pague dous mil reaes pêra quê ho accusar, & 
em outra tanta pê na q remos C[ encorra ha physico, £j per latim receptar, & nã per 1 i goagè quomo dito he.164 

O movimento em favor da linguagem comum dá origem a uma demarcação, relativamente à herança 

latina medieval do pensamento e da religião, como em relação à instauração de uma corrente de 

novo latinismo de sinal humanista. 

O movimento em prol da língua vulgar encontra-se associado a uma crítica dos sinais de erudição, 

por via latina, e das expressões estrangeiradas. Essa é, aliás, umas das características marcantes e 

permanentes, ao longo do tempo, das correntes em favor da linguagem comum, do vulgar e de um 

natural falar nacional. Por exemplo, no século XVII, nas conversas de serão da Corte na Aldeia, de 

Rodrigues Lobo, o tema da língua vulgar é debatido sob pontos de vista que têm interesse para a 

questão. A língua materna é defendida na base de ser a expressão de um falar comum de sentido 

nacional. Os tópicos apresentados organizam as ideias da nacionalidade, por oposição aos 

estrangeirismos, e do uso consuetudinário, comum e corrente, como valor de consenso e equilíbrio, 

frente aos modos que se distinguem por serem «esquesitos» e «inovadores». 
Lobo, Corte na Aldeia. Falar vulgarmente (respondeu Leonardo) é qual os melhores falem e todos entendam: sem 
vocábulos estrangeiros, nem esquesitos, nem inovadores, nem antigos e desusados, senão comuns e correntes; sem 
respeitar origens, derivações, nem etimologias; que a linguagem mais pende do uso que da razão e por issso se chama 
língua materna, porque nas mulheres, que menos saem da pátria, se corrompe menos o uso do falar comum, posto 
que elas saibam pouco da razão de seus princípios. 

Uma segunda linha de argumentação opõe o «falar próprio», com «palavras naturais», ao artificio 

de figuras e ornamentos da eloquência. Em causa está o género da oratória que se caracteriza por 

uma retórica de aparato. 

Lobo, Corte na Aldeia.... que se o falar próprio é com palavras naturais e menos figuras da retórica para ornamento delas, 
e não usar dos tropos de alegorias, metáforas, transladações, antonomásias, antífrases, ironias, enigmas, e outras 
muitas, isso se usa na prática vulgar para se tratarem livremente as palavras próprias, pois somente algumas 
transladações, antonomásias e ironias se acham nela e muito raramente outras figuras.166 

A alternativa é a de uma boa linguagem, um «falar vulgar» com clareza e sem recurso à prolixidade. 

Lobo, Corte na Aldeia. De maneira (disse D. Júlio) que temos averiguado que falar vulgar e propriamente é falar bem; e 
na verdade, da boa linguagem a principal parte é a clareza, e o mais dela consiste em fugir desses atoleiros. Mas ainda 
tenho por pior de todos o da proluxidade,.. .167 

Precisamente, a definição de boa linguagem, recriada nos diálogos da Corte na Aldeia, enuncia 

alguns dos pontos essenciais que fundamentam, já a partir do século XV, o uso da linguagem vulgar 

como meio de expressão principal. A passagem à linguagem comum, iniciada em Quatrocentos, 

toma o sentido de um novum de alcance mais vasto. 

164. Góis, Crónica do /'W/cfewmoft;;, I, xxvii, (1949-1955), parte I : 57. 
165. Lobo, Corte na A Ideia, Diálogo ix, 1945 : 175. 
166. Lobo, Carte na Aldeia, Diálogo ix, 1945 : 176. 
167. Lobo, Corte na Aldeia, Diálogo ix, 1945 : 181. 
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A instituição da linguagem associa-se à ideação dos valores da utilidade, do bem comum e do 

progresso que informam a formação do novo. A nova ordem de linguagem constitui uma 

necessidade, em alternativa à linguagem da eloquência, cuja propriedade está em significar os 

valores do poder e das instituições que se distinguem pela qualidade e uma condição de estado 

excelente e magnificente. Em contrapartida, o género "vulgar" apresenta os aspectos comuns da 

clareza que devem prevalecer sobre os artifícios da eloquência. A ponderação relativa dos dois 

géneros, vulgar e eloquente, depende do modo como é definida a conjunção dos valores partilhados 

ou distinguidos e particularizados singularmente, constituindo uma variável do tempo. 

Os tópicos de uma linguagem comum, elevada a boa linguagem, nos serões da Corte na Aldeia, são 

semelhantes aos que D. Duarte toma como propósitos do seu falar, no prólogo do Leal Conselheiro 

e no Livro dos Conselhos. 
Dom Duarte, Leal Conselheiro.... teendo mais teençom de bem mostrar a sustancia do que screvia que a fremosa e 
guardada maneira de screver. 

Dom Duarte, Leal Conselheiro... . acordei de levar esta ordem de screver na geeral maneira de nosso falar... . 
E que a muitos por chãa ou algû a cousa scura nom praza,.. . 

Livro dos Conselhos, "Maneira pêra bem tornar alg fl a lectura em nosa lyngoaJem. feyto per el rey". 0 2.° que no« ponha palauras 
latynadas nem d outra lyngoagem mes todo seJa português escripto mais açhegamente ao chão e geral custume de 
noso falar que se pod a fazer /. 

Falar chão e chãmente falar são algumas das designações desse falar comum. 

Lopes, Cron. domJoham, i. Assi que comtamdo per meudo todallas cousas que em combates e escaramuças acomteçiam 
a huû s cõ outros, nom abastaria o presemte dia damdo a vos fastio douvir, e a nos camssaço de escprever; porem 
leixãdo homem destes feitos o que chaãmente poderia fallar, teemde aquello que em semelhantes jogos 
comunallmente acomteçe, comvem a saber:.. . 

Na enunciação do princípio da língua vulgar, comum e chã, entrecruzam-se duas ideias. Por um 

lado, o falar «achegadamente ao chão» segundo o geral costume não é mais do que a linguagem do 

vernáculo. E por outro, a noção de que a língua vulgar serve para mostrar a substância, 

distinguindo-se pela sua clareza, permite fazer a aproximação dessa maneira de falar ao género de 

discurso "dos filósofos", na arte da Oratória. 

A conjugação dos dois pontos de vista (da língua materna e do discurso de clareza das ideias) é 

decisiva para determinar aposição da linguagem comum, tal como se define desde o século XV. 

Uma primeira consequência é a integração da língua comum (o vulgar) como língua de cultura, e a 

possibilidade da descrição teórica da sua posição. O reconhecimento da posição equivale a uma 

determinação das coordenadas do seu novo estatuto, a partir do qual se torna possível pensar as 

circunstâncias do seu uso. Se a linguagem comum detém os traços do vernacular, em termos 

168. Dom Duarte, Leal Conselheiro, [Prólogo],/ 3c, 1999 : 8. 
169. Dom Duarte, lea/ Conselheiro, [Prólogo],/ 4a, 1999 : 11. 
170. Livro dos Conselhos,/. 166v, 1982 :151. 
171. Lopes, Crónica de D. João I, I, cxl, (1983,1990), vol. 1: 282. 
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arquitectónicos isso significa que é uma linguagem aberta aos modos da continuidade do que é 

consueto, da experiência, da tradição e da convenção, e do saber de fazer, nos quais se revê o 

mundo, ao modo do género simples dos filósofos, na arte da Oratória. 

Nos termos da arquitectura, as raízes do pensamento da linguagem situam-se ao nível da relação 

essencial da matéria e da forma, da natureza intrínseca da obra e da conformação da forma 

arquitectónica pelo desenho, tal como é formada no mundo da artesania e da arte da edificação 

como construção conformadora e forma edificada. 

A consagração da linguagem vulgar, também como linguagem do pensamento erudito, viabiliza a 

sua posição como linguagem de partilha comum das ideias. Essa posição encontra um paralelo, em 

termos arquitectónicos, na linguagem da artesania, como lugar de coincidência e mediação entre a 

qualidade maior da excelência e uma condição menor, escura e indiferenciada. 

É interessante observar que os círculos eruditos do Humanismo reflectem sobre a possiblidade de 

aceitar a integração da linguagem vulgar, moderna e das obras dos modernos como expressões de 

pleno direito, a par das manifestações da erudição clássica latina. 

Smith 1992. As the early Humanists struggled to define their relation to tradition and to evaluate the culture of their 
own times, some of them, induing Alberti, found in Cicero, Horace, and Aristotle arguments that clarified their 
thoughts and justified their arguments. . . . The problem of the vernacular, for example, is but a specific instance of 
the larger issues of whether a culture evolves, and whether cultural evolution should be accepted or resisted. 
Different positions taken on these issues led some Humanists to encourage the progress of modern culture, and others 
to demand that it be purged.. . . Alberti's thought on linguistic usage parallels his view of architecture; thus his 
acceptance of the vernacular, of neologism, and of the eclectic use of source material for his writings is perfectly 
consonant with, and indeed paralleled by, his praise of the Gothic Florence Cathedral, his incorporation of medieval 
elements in his works, and the eclectic nature of his designs. The problem of the relation between tradition and 
innovation is resolved in the same fashion in each of these manifestations: modern innovations are acceptable, if they 
can be proved worthy by the sober yardstick of excellence. 

O englobamento das obras dos modernos traz consigo a aceitação da condição "híbrida" de novas 

linguagens. A obra torna-se o lugar possível de coexistência e de consonância entre aspectos que 

mergulham a sua raiz na tradição (inclusivamente remontam à tradição antiga latina e grega), e 

outros que dela se "desvinculam", proclamando a evolução positiva das ideias e do progresso 

moderno. A aceitação é possível desde que a obra nova, a sua expressão e linguagem moderna 

"resistam" perante uma apreciação erudita efectuada segundo as categorias da arte da retórica, nas 

suas diferentes vertentes. 

12.4.3 Linguagem comum e identidade nacional 

Pensar a linguagem materna, vulgar e comum, no discurso das ideias e da arquitectura abre a 

possibilidade de pensar uma comunidade como corpo, na diferença associada ao seu espaço (local) 

172. Smith, Architecture in lhe Culture, 1992 : 79. 
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nacional. Por sua vez, a defesa da linguagem comum constitui uma afirmação em favor do 

reconhecimento do centramento do lugar desse corpo, de sentido nacional. A partir desse 

centramento e inerente referimento da comunidade defínem-se, relativamente a outros centros, as 

noções de identidade e de alteridade que explicam, respectivamente, condições de afinidade e 

estranhamento. 

Uma primeira aproximação ao problema pode ser descrita a partir da moda e do traje, tomados como 

indicadores de gosto e de uso. Seja lembrado o modo como o príncipe D. João usa o traje, na mostra 

do diferendo político e pessoalmente crítico que o opõe a D. Manuel, quando o rei decide casar com 

D. Leonor [393], derrotando as expectativas criadas ao herdeiro do trono. 

Andrada, Cmn. Dom João m, I. No tratamento da sua pessoa sc contentou sempre mais de seu trajo natural Português, de 
que quaisquer outras inuenções das nações estrangeiras, de tal maneyra que quando el Rey dom Manoel seu pay 
casou a terceyra vez com a Rainha dona Leanor, irmam do Emperador Carlos quinto, inda que vio que el Rey seu 
pay e toda a gente nobre da corte deixarão supitamente o seu natural trajo, e se passarão ao estrangeyro por verem 
que a Rainha, que então vinha de Frandes onde se criara, e todas as damas se vestião ha vsança dos Framengos, elle 
todauia nunca fez mudança do trajo que sempre custumara, e nelle se affirmou que fizera ventagem a todos os da 
corte na galanteria.173 

Além das razões pessoais que explicam a situação delicada em que o príncipe se encontra, ressalta 

o modo como D. João toma posição, mostrando através do traje um público diferimento, que se 

repete nas festas realizadas em honra de D. Beatriz, por ocasião da sua partida para Sabóia. 

Andrada, Cmn. Dom João 111, I. Isto mesmo Ih'aconteceo nas festas da ifante dona Beatriz sua irmam, quando foy para 
Saboya, em que assy el Rey como toda a corte se vestirão huns ha framenga, e outros ha saboyana, e saindo el Rey 
com huma roupa curta de veludo auelutado pardo, e hum pellote do mesmo, com hum colar e espada douro, e com 
calças pretas, e çapatos franceses de veludo com fíuellas douro, hia o princepe detrás delle com um pellote de 
brocado de pello com mangas trançadas, cortado sobre setim pardo, com huma espada e talabartes douro esmaltado, 
e encima huma capa aberta frisada, e na cabeça huma gorra de duas voltas com hum firmai de muyto preço, que tudo 
era ha vsança Portuguesa daquelle tempo, assy que em quanto foy princepe, inda que seu pay, e co seu exemplo toda 
a corte se mudarão aos trajos estrangeyros, elle nunca deixou seu trajo natural, e que sempre neste reyno fora 
custumado. 

Um certo tom de crítica ao traje do rei pode ser melhor entendido a partir de uma passagem da 

Miscelânea, em que Garcia de Resende contrapõe os modos de vestir, citando os «pelotinhos 

curtos» que substitutem os «vestidos frisados» . A adopção do traje natural português contra a 

passagem súbita às invenções das nações estrangeiras é acompanhada da afirmação do valor de 

constância: «nunca fez mudança do traje que sempre costumava». 

Uso consuetudinário e invariância qualificam o modo do traje natural português que se apresenta 

como bandeira da naturalidade, à semelhança da comum linguagem que funda a identidade 

nacional. Se a noção for coordenada com a oposição às invenções estrangeiradas, ter-se-á uma 

aproximação razoavelmente segura de uma imagem possível desse traje natural (no caso, de 

173. Andrada, CrónicadeD. Joãolll, I, iv, 1976 : 8. 
174. Andrada, Crónica de D. João III, I, iv, 1976 : 8. 
175. Fer :912. 
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aparato). No tempo de D. Afonso V, o traje seria escuro e severo, tal como surge distinguido numa 

pintura mural de Siena, que retrata o encontro de D. Leonor, irmã de D. Afonso V, com o imperador, 

e das respectivas comitivas176. No tempo D. João II e D. Manuel, seriam costumados os tecidos 

espessos e pesados, em brocado de pêlo. Graves e honrados vestidos amplos, rodados e frisados, 

com mangas trançadas, barretes avolumados e arreios «que muito duravam e lustravam», e não 

obra de veludo cingida e delicada [394,395]. 

A apresentação de D. João III, trajando ao modo natural portugês, precede em quase meio século as 

instantes manifestações de integrismo em favor de um modo natural português, comum e chão que 

caracterizam o reinado de D. Sebastião, frente à ascendência de referências castelhanas. Em sentido 

inverso, a continuidade de uma linha de traje de identidade natural portuguesa pode ser perscrutada, 

no tempo, até ao século XV. Sobretudo, a presença de tais sinais de um modo natural e nacional 

assume a importância decisiva de uma proclamação, quando se oferece em confronto seja com as 

invenções mais fantásticas de gosto e de trajes manuelinos, como aquelas que lustram as mostras (a 

exemplo das festas de despedida de D. Beatriz), seja com outros modos de estranhamento mais 

tardios. 

Na escrita de D. Duarte, a escolha da linguagem comum é explicada como uma decisão pela «ordem 

de escrever na geral maneira de nosso falar», que serve a comunicação mais alargada de 

pensamentos e de sentimentos pessoais experienciados no singular. Além disso, a opção pela 

maneira da linguagem comum e de um falar chão de D. Duarte pode ser associada a um outro 

aspecto. Durante o reinado deste rei parece clarifícar-se o conceito da natureza dupla da figura real 

como entidade política (figura do corpo do reino e cabeça da nação) e como pessoa natural. Assim, 

a assunção da linguagem do geral falar apresenta um dos modos de unidade dessa ideia. A maneira 

da linguagem de D. Duarte, percebida no singular, torna-se um modo, uma ordem e identidade 

vividas no plural, o «nosso falar». 

A partir da noção de uma linguagem comum, como um facto colectivo diferenciado, começam a 

esboçar-se noções de estilo vividas, na época, sobretudo como um sinal de expressão nacional "no 

concerto das nações". O estilo prende-se com uma opção de referência, significada de modo 

individual e, eventualmente, assumida num desígnio colectivo, como elemento consensual de 

reconhecimento de identidade e diferenças percebidas. 

176. Bernardino Pinturicchio, Casamento de Frederico III com D. Leonor, pintura mural (Siena, Catedral, Biblioteca Piccolomini). 
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12.5 Os estilos e os modos 

A utilização da palavra 'estilo' tem sido evitada ao longo do trabalho. Porém, a sua omissão pode 

tornar-se ensurdecedora, se não for explicada. Interessaria fazer uso do conceito vago de estilo, tal 

como surge primeiramente, guardando o sentido abrangente da diversidade de estilos e da 

pluralidade, e aceitando a equivalência de escolhas possíveis, à semelhança dos modos. O 

reconhecimento de uma pluralidade de estilos elegíveis torna as escolhas significantes. Ao 

contrário, se não existisse uma possibilidade de escolha positiva, senão a de acompanhar uma 

evolução, formada em circunstâncias precisas e "universalizada" por assimilação em outros lugares, 

apenas haveria leituras unívocas e binárias. A aceitação renitente do novo estilo (de Renascença) 

denotaria uma condição retrógada; pelo contrário, a sua recepção certificaria a adesão ao 

movimento de inovação e de instituição de novos paradigmas. H. Klotz questiona a adopção de tais 

referências como parâmetros de ordenamento do nível de desenvolvimento e progresso das 

diferentes nações europeias . 

O problema está na suposição de uma via única de progresso, cuja expressão é dada pela unidade 

do estilo novo, e pela identidade da linguagem do novo. Se for considerada a complexidade dos 

processos de desenvolvimento linguístico, nas suas referências diagonais e inflexões, explicadas 

por situações do local e particular, está posta em causa a visão de linearidade do sentido do 

progresso. Do mesmo modo, poderia duvidar-se de um entendimento do estilo, como expressão e 

evolução de convergência e unicidade, relativamente ao qual a alternativa de outras expressões seria 

encarada não mais do que como manifestação de resistência, que indiciaria uma estagnação de 

natureza regressiva. 

Além disso, a ideia de fazer coincidir o progresso e a evolução com uma determinada expressão de 

linguagem e de estilo implica uma passagem em "curto-circuito", entre os termos da questão. A 

coincidência dos termos e a sua equivalência carece de fundamento. A avaliação de cada um dos 

centros linguísticos e estilísticos, na sua condição "retrógada" ou "progressiva" e "instituidora de 

novos paradigmas", pertence ao domínio da interpretação e está sujeita a leituras diferenciadas, 

segundo a variação dos pontos de vista. Há certamente diferenças, mas não são necessariamente 

diferenças de sentido retrógado e arcaizante, ou progressivo, antes são diferenças de alteridade 

cultural: 

Klotz 1997. Ohne Zweifel gibt es diese Unterschiede; doch sind sie keine Unterschiede zwischen Riickstãndigkeit und 
Fortschritt, sondem Unterschiede kultureller Andersartigkeit.178 

177. Klotz, DerSlildesNeuen, 1997 : 8. 
178. Klotz, Der SU des Neuen, 1997 : 192. 
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Idem, trad. Sem dúvida há diferenças, mas não são diferenças entre uma condição de atraso e de progresso, antes são 
diferenças decorrentes de uma alteridade cultural. 

Um ordenamento único, hierarquizado e centrado sobre um ponto fulcral (que pode diferir no 

tempo) frente à noção de uma constelação de centros linguísticos e estilísticos recolhe o seu 

fundamento de uma concepção determinista da evolução, cujo entendimento decorre, em parte, de 

uma explicação a posteriori, feita a partir de desenvolvimentos mais tardios, como é o caso da 

leitura do Classicismo, sistematizada com o Iluminismo, relativamente à evolução das artes nos 

séculos precedentes. 

Porém, não deixam de existir fundamentos particulares, que justificam uma "teoria centrada", por 

exemplo, no modelo de ordenamento focado em Roma, como lugar da corte papal e da hierarquia 

proeminente da Igreja Católica. Desse ponto de vista, compreende-se a vinculação centrada de 

modelos e de formas artísticas que a Igreja romana expõe a um uso mais alargado. Todavia, o 

modelo não se aplica do mesmo modo em outros lugares. Antes, concorre com modelos de 

ordenamento diferentes, estabelecidos em função de outros centros, nos domínios da política, da 

cultura e do pensamento, das artes e da ciência. (A ascendência da Academia florentina e da 

Universidade de Paris, por exemplo, contribuem para mostrar o polimorfismo de modelos possíveis 

de constelação de centros, na época que nos interessa.) 

12.5.1 A maneira, o modo e o estilo 

Nomear equivale a conhecer. Assim, os termos 'maneira' e 'estilo' indiciam o conhecimento da 

"coisa", a partir do momento em que começam a ser utilizados. No início, é possível que os dois 

termos pudessem designar indiferentemente um mesmo sentido da "coisa", sendo utilizados como 

sinónimos, como nota Quatremère de Quincy. 
Q. de Quincy, Encyclopédie. C'est un mot emprunté dans le langage des arts, aux habitudes ordinaires de la vie; car, bien 
que manière soit le synonyme de façon, méthode, on l'applique à ce qu'on appelle la façon d'être des personnes . . . 
. Il n' y a non-seulement la manière du maître, il y a celle de son école, il ya celle de son siècle. Chaque pays a dans 
les ouvrages une manière que n'est pas celle d'un autre pays. . . . on se sert aussi du mot manière, en architecture, 
pour exprimer le goût de bâtir, de composer & d'orner.179 

Q. de Quincy, Encyclopédie. L'homme est en effet toujours obligé, pour rendre sensibles les notions de l'intelligence, d'en 
emprunter les expressions aux sens et aux images da la matière. Le mot style signifia donc ce qu'il y a de moins 
matériel, c'est-à-dire, et la conception des idées, et l'art de les développer dans un ordre quelconque, comme il 
signifia ce qu'il y a de moins spirituel, c'est-à-dire, l'outil, qui, docile à la main, donnoit, par le moyen des signes 
graphiques, de la couleur et du corps aux pensées. 

Porém, a diferença instala-se ao longo do tempo. A palavra maneira é aplicada em relação com a 

definição do carácter da obra, segundo o modo particular de concepção do seu autor. E a palavra 

179. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Manière", tome IIe, 1801-1820 : 660. 
180. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Style", tome IIIe, 1825 :410. 
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estilo, ainda que possa ser utilizada em relação com uma obra e com a caracterização da autoria, em 

sentido particular, fá-lo por referência à integração num sistema de ordem mais geral. 

Q. de Quincy, Encyclopédie. Style est, dans le langage des arts du dessein, très-souvent synonyme de manière, et peut-être 
pourroit-on, pour trouver une distinction entre ces deux mots, dire, que manière comporterait une idée plus 
spécialement applicable, soit à l'éxecution de l'ouvrage, soit au talent pratique de l'artiste, lorsque le mot style 
désignerait plutôt l'emploi des qualités morales qui déterminent la manière, ou encore le résultat de qualités 
générales qui influent sur le goût de chaque siècle, de chaque pays, de chaque école, de chaque genre.181 

Foi já citada uma passagem do Leal Conselheiro em que surge a indicação de maneira. Também 

Garcia de Resende faz uso do termo na descrição do concerto de espaços, referindo-se, em 

particular, aos diferentes panos utilizados na decoração. 

G de Resende, Hida da infanta. E oitenta e quatro bandeyras muyto grandes, todas de damasco carmesim, branco, e de h û a 
maneira todas com esperas, e bordaduras douro, singularmente pintadas de ambas as partes, e suas franjas, e troçaes 
de seda,. . . 
E as outras nãos, galeões, e carauellas todas com ricos toldos, estandartes, e bandeyras, cada hum de suas cores, e 
deuisas, muy ricos, e muy galantes, e de muytas maneiras borlados, e entretalhados, e assi todos os toldos dos bateis 
concertados em tanta maneira, que mais não podia ser.182 

(ï. de Resende, Miscellania. Tem infinitas palmeiras 
por suas terras, herdades 
de infinitas nouidades, 
fructos, panos de maneiras, 
e de muytas qualidades:183 

Em textos portugueses dos séculos XV e XVI, a palavra estilo coexiste com maneira, sendo usada 

no contexto da apreciação de um género e modo de dizer, ou seja num enquadramento dado pela 

arte da oratória. 

Lopes, Cron. dom Joham, I. Certo he que quaaesquer estorias muito melhor sse emtemdem e nembram se som 
perfeitamente e bem hordenadas, que o seemdo per outra maneira; e posto que nossa teençom seja, de estas que 
escprever queremos, ho seerem em boom e claro istillo,. . .184 

André Falcão de Resende, soneto editado em 1554. Não COnsentio perderse tal memoria 
Garcia de Resende em seu polido 
E doce estylo, e verdadeyra historia185. 

No domínio da arquitectura observa-se idêntica coincidência temporal do uso de termos, com 

maneira e modo a serem empregues em sentidos que serão abrangidos, mais tarde, pela 

denominação de estilo. 

Pérouse de Montclos 1982. Si l'on admet que l'architecture vernaculaire est le produit d'un milieu, la manière est 1' 
émergence de ce produit dans la conscience collective. 
Il nous a paru qu'il fallait préférer ici le mot manière aux mots style et école. G. Germann a fait l'histoire de 
l'application du mot style à l'architecture. «Style», qui apparaît em italien avec Filarete, est utilisé pendant trois 
siècles concurremment avec «maniera», «ordine», «génère». En anglais, «mode», «mannere, «fashion», «style», 
«order» sont pratiquement synonymes. Curieusement l'architecture n'a pas de «style» em France avant le XIXe.186 

181. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Style", tome IIIe, 1825 :412. 
182. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 331. 
183. Garcia de Resende, Miscellania, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 346. 
184. Lopes, Crónica de D. João I, I, xxix, (1983,1990), vol. 1: 59. 
185. "Soneto de Andre' Falcam de Resende", in Garcia de Resende, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : V. Américo da Costa Ramalho, "André 
Falcão de Resende", Estudos sobre a Época do Renascimento (Coimbra, 1969 ; 2" ed., [S. 1.] : Fundação Calouste Gulbenkian ; Junta Nacional de Investi
gação Cientifica e Tecnológica, [D. L.] 1997) : 235. 
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Não iremos aprofundar as condições de uso da palavra 'maneira', considerando os sentidos que 

articula a partir de meados do século XVI, dando origem ao actual entendimento do Maneirismo. 

Apenas tomamos nota de um caso em que o seu uso, contemporâneo da sistematização das ordens 

clássicas, efectuada nos círculos romanos da primeira metade do século XVI, permite argumentar 

um ponto em particular. 

Benvenuto Cellini, / Trattati. Baldassarre da Siena, eccelentissimo pittore, cerco delia bella maniera delia architetuttura, e 
per meglio chiarirsi qual fussi la migliore, si sottomesse a ritrarre tutte le belle manière che egli vedeva delle cose 
antiche in Roma; e non tanto in Roma, che ei cerco per tutto il mondo dove fusse delle cose antiche, con mezzo di 
quelli uomini che si trovavano in diversi paesi. Et avendo ragunato una bella quantità di queste diverse manière, 
moite volte disse che cognosceva che Vitruvio non aveva scelto di queste belle manière la più bella,. . . 

Na passagem citada, referida a Peruzzi, a palavra maneira (a bela maneira) surge no contexto da 

investigação dos princípios de desenho que determinam a perfeição da obra. O mesmo objectivo de 

encontrar métodos de desenho e a regra tinha orientado anteriormente a actividade de Francesco di 

Giorgio. E no mesmo sentido de procura da Regra pronunciam-se outros mestres como Giovan 

Battista da Sangallo: 

Giovan Battista da Sangallo L'opéra è fatta dalla buona memoria secondo le regole di Vectruvio. 

Maneira e bela maneira {boa memória) designam a boa Regra, mas também - e esse é um aspecto 

de importância fundamental -, género e espécie. No discurso dos arquitectos italianos, o recurso às 

categorias de género e de espécie para fazer a denominação do que mais tarde será designado como 

ordens (clássicas das colunas) constitui um sinal de referência directa ao tratado de Vitruvio, e, de 

modo mais geral, aos textos da retórica. 
cicFam. 12.17.2. [Carta a Cornificius, 46, Outono] sed proxime scripsi de óptimo genere dicendi189. 

Vitr. iv.i.3. Ita e ge|neribus duobus capitulo interposito tertium genus in operibus est procreatum. E columnarum enim 
formationibus trium generum factae sunt nominationes, dórica, ionica, corinthia, e quibus prima et antiquitus dórica 
est nata. 

Vitruvius/C.Caesariano, iv, i. Cosi de quelle due generatione per lo interposito capitello: la tertia generatione in le opere e 
procreata. Per che de le formatione de le tre generatione de columne son facte le nominatione: cioe Dórica: Ionica: 
Corynthia da le quale la Dórica prima & piu antiquamente e nata.190 

Vitr. iv.i.7. Ita duobus discriminibus co|lumnarum inventionem, unam virile sine ornatu - nudam speciem -, alteram 
muliebri subtilitate et ornatu symmetriaque sunt mutuati. 

Vitruvius/C.Caesariano, iv, i . . . . cosi con due differentie de columne la inuentione: una nuda spetie senzaornato uirile: 
laltra con muliebre subtilita & ornato & con la symmetria sono imitati.1 

vuruvius/Perrauli, IV, i et ils inventèrent ainsi deux genres de colonnes, imitant dans les unes la simplicité nue et 
négligée du corps d'un homme, et dans les autres la délicatesse et les ornements de celui d'une femme. 

186. Pérouse de Montclos, L'Architecture à la française, 1982 : 16. 
187. Benvenuto Cellini, / Trattati dell Vreficerai e delia Scultura (Firenze : éd. Carlo Milanesi, 1893) : 224 ; in Burns, "Baldassarre Peruzzi . . .", Les 
traités d'architecture, 1988 : 211. 
188. Giovan Battista da Sangallo, frase inserida na minuta de uma memória endereçada a Paulo III, in Pagliara "Alcune minute autografe di G. Battista da 
Sangallo...", Architettura Archivi, I (1982) : 25-50, cit. in id., "Studi e pratica vitruviana .. ",Les traités d'architecture, 1988 : 179. 
189. Cicero, Orator, 3. Aufl. 1988 : 218. 
190. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : LXv. 
191. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : LHv. 
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Vitr. iv.i.12. Sunt autem, quae isdem columnis inponuntur, capitulorum genera variis vocabulis nominata, quorum nee 
proprietates | symmetriarum nee columnarum genus aliud nominare possumus sed ipsorum vocabula traducta et 
commutata ex corinthiis et pulvinatis et doricis videmus, quorum symmetriae sunt in novarum scalpturarum 
transalatae subtilitatem. 

Vitruvius/c.Caesariano, iv, i. Ma sono anchora altre generatione de capitelli: quali cõ quelle medeme columne sono 
impositi. & con uarii uocabuli nominati: de li quali ne le proprieta de le symmetrie. ne altre generatione de columne 
possemo nominare: ma de epsi li uocabuli traducti. Et commutati da li Corynthii & puluinate & Dorice le uidemo. 
le symmetrie. De le quale sono translate in la subtilitate de le noue scalpture. 

Vitruvius/Perrault, IV, i. On met sur ces mêmes colonnes des chapitaux qui ont d'autres noms; mais ces noms ne doivent 
point faire changer celui des colonnes, puisqu'elles ont les mêmes proportions; car on ne leur a donné ces noms qu'à 
cause de quelques parties qui ont été prises des chapiteaux corinthiens ou ioniques, et même des chpiteaux doriques, 
dont on a assemblé les différentes proportions pour composer une nouvelle manière de tailler les chapiteaux avec 
plus de raffinement.194 

Em Portugal, a palavra género é testemunhada em 1436: «h Dus edificavam por o género da terra 

seer tal que podia hi uiuer . . . por quamto a terra ho nom leua de ssy nem he de tal género» 

Relativamente a modo, Francesco di Giorgio usa o termo, nos Tratatti, para significar um princípio 

de diferenciação e de variação de capitéis, que corresponde aproximadamente ao sentido vitruviano 

de "espécie". 
Giorgio, Tran. T/L, [Tempii]. Anco usorno i dorici e corinti aggiunzioni di tempi in più vari e diversi modi, de' quali 
brevemente mostrarò. 

Género e modo encontram-se relacionados, tendo sido aprofundados pelo pensamento latino e 

medieval da fílosfia e da teologia («modus est adjacens rei determinatio» ). O modo implica o 

sentido de dependência orientada, de "ser referido a algo", constituindo o princípio da definição do 

estado e qualidade dessa coisa, que está na origem do desenvolvimento da sua especificação. 

Damião de Góis utiliza várias vezes o termo modo para significar um sentido distinto de maneira, 

pois surge referido a um colectivo («ao modo dos de cá» e «ao seu modo»). 

Góis, chmn. do Felicíssimo Rei, in . . . . aliem do que lhe mandou pedreiros, & carpinteiros pêra fazerem Egrejas, & hû s 
paços pêra ho mesmo Rei, aho modo dos de qua, & outros offiçiaes de diuersos officios:... 
Lida esta carta pelo secretario delRei de Manicõgo, Aluaro lopez lhe aprese tou hos religiosos, & clérigos, que cõ 
elle iham, & assi hos Ornam ë tos pêra has Egrejas, & offiçiaes, & lhe deu ho presente que leuaua. Depois delRei de 
Manicõgo ter visto has pessoas, assi religiosos, quomo de guerra, & mecânicos, & hos Ornamentos pêra has Egrejas, 
cauallos, mullas, jaezes, atauios pêra sua pessoa, & da rainha sua molher, que elrci dom Emanuel mandaua, pos hos 
cotouelos sobelos geolhos, & ho rosto entrambalas mãos, & quomo espantado has alleuantou pêra ho çeo , . . . 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. [Ormuz 1515]. . . per Fernã gomez mãdou Afõso dalbu q rque aho xeque Ismael h 0 
presente darmas branquas, gibanetes de crauaçam dourada sobre brocado, & seda, adargas, sp i gardas, arcabuzes, & 
h 0 falcã cõ h û berço de metal, & jóias douro, & pedraria de muito preço, baixella de prata de bestiães, speçiarias, 
& moedas douro, & prata, das q se faziâo na índia do cunho de Portugal, & das do Regno lhe mãdou portugueses 

192. Vitruve, les diz livres D'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 99. 
193. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : 63 (=XLVin; entre LXII1 e Lim). 
194. Vitmve, Les diz livres D'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 101. 
195. Descobrimentos Portugueses, 1944, vol. 1: 348 ; in Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, s.v. "Género", 1989. 
196. Giorgio, lYattati, 1967, tomo 1: 52 
197. Ps.- Thomas, S., "totius logicae" 6, 11, Opera omnia, edit. Parm 17,(1864, ND New York, 1948), Historisches Wòrterbuch der Philosophie, s.v. 
"Modus", 1971-[c. 2004], vol. 6 : 66. 
198. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xxxvii, (1949-1955), partem : 147,149. 
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douro, cruzados, & tostões, & hû a carapuça de velludo preto, aho seu modo, guarnecida de robï s barrocos, & fio 
douro tirado,. . . 

(As duas passagens foram citadas extensivamente, para que a descrição desse espaço aos bens, objectos e serviços que o 
rei considerou deverem ser enviados ao rei do Manicongo, como sinais de mostra e transmissão do «modo de cá» e, no 
caso dos objectos enviados ao xeque Ismael, de Ormuz, aos presentes que se trocam entre dignidades reais como sinal de 
excelência, de magnificência e magnanimidade, a exemplo da carapuça, neste caso com a precisão de ser «ao seu modo».) 

Nos excertos apontados a seguir, a ordem das palavras («assentar o modo e a ordem», «forma, modo 

e maneira») torna-se significante, dando a compreender o lugar específico do modo. O modo 

precede a maneira e está na raiz da sua determinação, tomando um sentido de princípio de 

orientação para a objectivação: uma diferenciação com ordem. 
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, m. Ho q feito Rui de brito mandou chamar todolos capitães, & pessoas nobres, á galé de 
Pêro de faria, pêra assentar ho modo, & ordem com que aho outro dia hauião de cometter Pateonuz,.. ? 

G6is,Chmn. do Felicíssimo Rei,m.... que hos gouernasse ë justiça, & tiuesse sobrelles mando &jurisdiçam, assi, & 
naquella propria forma, modo, & maneira que ho era sobre Abida, & garbia, Iheabentafuf,.. .201 

No arco de tempo da sistematização da arquitectura do Classicismo, a palavra estilo concorre com 

os termos maneira e modo, servindo para designar a especificação de modos de fazer arquitectura 

e de definir o carácter das obras, a natureza e forma das edificações. 

Se nomear equivale a conhecer, então o uso impreciso e não específico da palavra - que aliás 

acompanha o processo de sedimentação da escrita da arquitectura - indicia a natureza fragmentada 

das experiências disciplinares. Em especial, o uso dos termos 'modo' e 'maneira' confirma de que 

modo o entendimento se organiza em função de um ponto de vista, articulando o mundo das 

proximidades, o particular e o local, como o nacional e centros distantes de referência. Além disso, 

os termos 'modo' e 'maneira' denotam um princípio do referimento de outras obras e autores, como 

momento essencial de ordenamento do pensamento da obra nova de arquitectura. Aliás, a função 

operativa disciplinar do método de referimento nota-se até em pequenas anotações à margem dos 

desenhos, como é o caso de um apontamento que acompanha o registo de uns capitéis jónicos. 

Giovan Battistada Sangallo. sta male malissimo secondo vetruvio ma sta bene secondo e savelli apunto come quelli dei 
theatro di Marcello.202 

O pensamento e a reflexão formam-se transversalmente, a partir dos pontos de contacto das 

experiências, desenhando redes de afinidades. 

O entendimento de que a maneira e o estilo se compõem segundo um princípio de ordem já está 

presente na expressão de D. Duarte («ordem de escrever na geral maneira do nosso falar»), como 

está numa passagem de Damião de Góis, relativa à crónica de D. Afonso V, em que o tópico da 

199. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, ix, (1949-1955), partelV : 22. 
200. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IH, xli, (1949-1955), parte III : 163. 
201. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, liii, (1949-1955), parte 111 : 204. 
202. Pagliara, "Studi e pratica vitruviana . ..", Les Irailés d'archileclure, 1988 : 182. 
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ordem vem novamente à colação (o «stylo, & ordem mostram serem de Rui de pinna» ). Já na 

apreciação de Góis, acerca do trabalho dos cronistas que o precederam, o autor fala de estilo num 

sentido pessoal e de muitos estilos. 
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. Isto affirmo posta aparte ha Chronica do Conde dom Henrrique, de que não posso dizer 
nada, pois delia nam ha noticia, que á delRei dom Afonso anrriquez, que Duarte galuã diz que fez de nouo, faltão 
muitas coisas que não vieram ha sua noticia, de cujo stylo não posso julgar nada, porque nunca vi outro volume per 
elle scripto que ho desta Chronica, na qual ha muito mais breue do que ho he em algû as cartas que elle screueo ahos 
Reis dom loam segû do, & dom Emanuel,... 
E no que toca ás dos reis dom Pedro, dom Fernando, & dom loam primeiro, não ha que disputar senão que has 
compos Fernam lopez, porque ho stylo delias he todo igual, sem ter mistura, & em muitas partes tem semelhança 
deste stylo has Chronicas dos Reis atras, excepto ha delRei dom Afonso Henrriquez, que Duarte galuam quomo já 
appontei diz que fez de nouo. . . . 
Mas quanto has Chronicas dos Reis dom Sancho primeiro, dom Afonso segundo, dom Afonso terceiro, dõ Denis, dõ 
Afonso quarto, ho stylo delias he muim différente do de Rui de pinna, & facilmente dira ser isto assi, quem per ho 
studo das boas letras, & artes alcançou ho dom de poder julguar antre stylo, & stylo. E no que toca ás dos Reis dom 
Pedro, dom Fernando, & dom Ioâo primeiro, não ha que disputar senão que has compos Fernam lopez, porque ho 
stylo delias he todo he todo igual, sem ter mistura, & em muitas partes tem semelhança deste stylo has Chronicas 
dos Reis atras, excepto ha delRei dom Afonso Henrriquez,... 
. . . & quanto hà delrei dom loam segundo nam ha i duuida a ser feita pello mesmo Rui de pinna, & delia se lhe nam 
pode negar ho trabalho, porque ho stylo, & processo da obra dam verdadeiro testemunho ser tudo seu, sem outra 
nhù a mistura.204 

Mas também refere o estilo como conceito sistemático inserido no tempo: «o estilo muito afectado 

que usava no termpo». 

Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. [Carta de João Roiz de Sá, acerca das crónicas de Rui de Pina, citada por Góis] . . . & 
has fez com grande gosto delRei [dom Manuel], & com lhe fazer muita merçe por isso. Depois de acabadas muitas 
pessoas vi descontentarsse delias, á minha vontade sem razão, posto que ho stylo de Rui de pï na poios muitos 
adiectiuos & epithetos que se vsauam naquelle tempo he muito afeitado. 

Do conjunto de apontamentos sobressai o sentido polimórfico dos conceitos. O estilo reveste-se de 

ordem e pode ser sistematizado. O reverso da afirmação está na ideia de que o estilo pode ser 

avaliado por quem detém estudos «das boas letras e artes». O estilo constitui uma manifestação no 

tempo, que se inscreve num quadro mental, e cuja recepção é acolhida por um colectivo social. O 

estilo é o «que se usava naquele tempo». E ainda, o estilo perfaz-se como "coisa" elaborada 

(«poderá alargar mais o estilo») que acrescenta à maneira a composição de «estudo», de «lição e 

doutrina». 
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. [Acerca do cardeal infante dom Henrique] Podéra neste capitulo alargar mais ho styllo: 
mas quomo á perfeita gloria dos home s se nam pode dar remate, senam depois que lhe faltam has ocasiões de bem, 
& do mal fazer, que he quando tem acabado ho curso dos trabalhos deste mundo, remetto ho mais deste negocio ahos 
que depois de seu faleçim ë to tomarem a cargo screuer por extenso todo ho processo de sua vida: & também áquelles 
que cõposerem a Chronica delrei dom Sebastião seu sobrinho, onde quomo em seu próprio lugar se poderá com mór 
licença dizer ho modo, & maneira com q gouernou ho tempo q lhe couber neste tâ trabalhoso cargo: . . . 

203. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxviii, (1949-1955), parte IV : 105. 
204. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxviii, (1949-1955), parte IV : 104,105. 
205. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxviii, (1949-1955), parte IV : 107. 
206. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xxvii, (1949-1955), parte III : 120. 
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A hipótese é a de que, no uso do termo estilo, está latente, desde o início, uma ambivalência de 

sentidos que compreende a aplicação individuada e colectiva. Essa latência começa a resolver-se 

em favor do estilo como categoria de sentido colectivo, a partir de meados do século XVI, na 

medida em que as experiências de arquitectura se encaminham, também elas na sua forma e ordem 

para uma sistematicidade de alcance mais geral. 

As considerações de Damião de Góis, acerca dos estilos dos diferentes cronistas, no início da parte 

da crónica de D. Manuel que faz de novo, e, em particular, a indicação do «estilo muito afectado» 

que se usava «naquele tempo» (de D. Manuel e Rui de Pina), ou ainda a nota de André Falcão de 

Resende acerca do estilo de Garcia de Resende denotam a formação de um conceito de estilo como 

"coisa em si", independente da variação resultante de uma aplicação individualizada. 

A par com a clarificação do conceito de estilo surge a designação de estilo retórico e de estilo chão. 

Holanda, Da Fábrica quero dar / Termo aeste Caderno, tão desornado de pa/lauras e ystilo Rectorico, como Rico de 
boa / vontade.207 

Diogo Mendes de Vasconcelos [censor da obra]. Vi esta história da Vida de Frei Pedro de Évora, religioso de santa vida, da 
Ordem de S. Domingos, escrita pelo autor em estilo chão, puro e cheio de majestade, como são as histórias dos 
antigos e católicos autores que escreveram as Vidas dos Santos monges do Egipto, imitando na verdade e sinceridade 
da história a pureza e candor daqueles de quem escreveram. É esta obra pia e em tudo conforme à sã doutrina e 
verdadeira religião que a Santa Madre Igreja de Roma professa, e será, a meu juízo, grande serviço de Deus imprimir-
se. A três de Outubro de 1570. // Diogo Mendes de Vasconcelos208. 

12.5.2 Pluralidade e con temporal idade de estilos 

O reconhecimento da emergência de uma noção de estilo, como conceito de designação colectiva, 

não implica a adesão a um princípio de periodização estilística, tal como foi sistematizada pela 

história da arte e a crítica oitocentista. Como já foi notado, a procura de outros pontos de vista surge 

da necessidade de interpelar os fundamentos do edifício de uma «ordem estilística epocal» 

(Stilepochen-Ordnung109), questionando a capacidade definitória do sistema estilístico concebido 

nesses termos. 

Formou-se a ideia de que existe um «denominador estilístico comum», para cada época, cuja 

aplicação tem como corolário a afirmação de paradigmas epocais. A noção responde a um desejo 

de reconhecer, em cada tempo, a expressão de uma unidade do pensamento e a manifestação 

unitária da vida na arte. Essas ideias associam a prevalência de sistemas normativos, instituídos com 

o Classicismo, a uma visão romântica dos movimentos, como manifestação temporal de ideais 

estéticos de unidade e harmonia. 

207. Holanda, Da Fabrica, \i,f. 28v, in Segurado, Francisco d'Ollanda, 1970 : 122. 
208. Diogo Mendes de Vasconcelos in André de Resende, Da santa vida e religiosa conversação de Frei Pedro, porteiro do Mosteiro de Santo Domingos 
de Évora, Obras portuguesas ; prefácio e notas de José Pereira Tavares (Lisboa : Livraria Sá da Costa Editora, 1963) : 136. 
209. J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus start Einheitszwang - Zur Kritik der Stilepochen-Kunstgeschichte", Argo. Festschrift fur Kurt Badl zu 
seinem 80. Geburtstag ; herausgegeben von Martin Gosebruch und L. Dittmann (Kõln : [s. n j , 1970) : 77. 

958 



De facto, a imagem de unidade estilística que parece impor-se na distância dos tempos antigos, 

resulta antes de um efeito de encurtamento da profundidade de perspectiva . Com o tempo, o 

aprofundamento dos estudos tem relevado, antes, uma imagem de pluralidade das formas artísticas, 

feita de diversidade e de diferença de sensibilidades e expressões, cuja explicação essencial não 

pode ser dada por uma interpretação de via única. 

Três fundamentos do sistema estilístico estão em dúvida. Em primeiro lugar, a noção da 

homogeneidade de cada estilo, como um sistema cultural e artístico com uma estrutura unitária e 

centrada, compassado numa sucessão temporal. Essa visão diluiu-se num sentimento de «perda do 

centro» (Verlust der Mitte, H. Sedlmayr211), dando lugar à noção de polaridades múltiplas. Por 

exemplo, na tentativa de encontrar descrições alternativas dos fenómenos, J. A. Schmoll formula a 

ideia de polaridades, segundo a imagem de «fenómenos vértice» que agem entre si, definindo 

«campos de tensão» e formando um conjunto dinâmico, de «configuração oscilante» . Em 

segundo lugar, está em dúvida a explicação da sucessão dos sistemas estilísticos, ordenada por 

ciclos de evolução, da formação à maturação à degeneração, numa reminiscência de um 

desenvolvimento orgânico do pensamento, por analogia com a imagem do mundo dos seres vivos. 

Na crítica à ideia romântica do "grande estilo", como unidade homogénea e harmónica, Schmoll 

cita um dos autores que a defende, para fazer notar em que medida essa ideia resulta de um recorte 

talhado para relevar o perfil estilístico elegido. 

Weidié 1962 Alies andere, innerhalb desselben Kulturkreises, was auch Stil heisst, lãsst sich in drei Gruppen einteilen. 
Entweder sind es Stilansâtze, Stilentwurfe, die nicht zur vollen Entfaltung kamcn (wcnn sie eben nicht in den grossen 
Stil fanden); oder es sind Entwicklungsstufen der grossen Stile; oder endlich Zerfallsprodukte, Verflachungen, 
Mischungen, Wiederbelebungen, die aus der Verbreitung der grossen Stile, aus dem Nachlassen ihrer Kraft oder ais 
ihr Nachklang zu erklaren sind. 

Idem, trad. Tudo o resto, no interior do mesmo círculo de cultura abrangido pela designação de esti lo, pode ser dividido 
em três grupos. Ou são [primeiros] assentos de estilo, esboços de estilo que não chegaram a desabrochar plenamente 
(se exactamente não encontraram acolhimento no grande estilo); ou são fases de desenvolvimento do grande estilo; 
ou [são], finalmente, produtos de decomposição, vulgarizações, miscigenações, revivescências, que podem ser 
explicados pela divulgação do grande estilo, do atenuamento da sua força ou como reverberação final. 

A explicação da definição de estilo epocal repousa em si própria, excluindo os aspectos que 

perturbam a redução perspéctica operada. Por exemplo, na interpretação de obras, a aplicação do 

método leva a valorizar a presença de elementos clássicos, como indício positivo (uma anunciação 

de referências de "Renascimento"), ao contrário da presença (coexistência) de outros indicadores, 

210. Schmoll gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus statt Einheitszwang . . .", Argo. Festschrift, 1970 : 84. 
211. H. Sedlmayr cit. in Schmoll gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus statt Einheitszwang .. ",Argo. Festschrift, 1970 : 78. 
212. Schmoll gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus statt Einheitszwang . . .", Argo. Festschrift, 1970 : 93-94. 
213. Wladimir Weidlé, "Ober die kunstgeschichtlichen Begriffe 'Stil' und 'Sprache', Festschrift Hans Sedlmayr, Mûnchen, 1962 : 102-115, in Schmoll 
gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus statt Einheitszwang . . .",Argo. Festschrift, 1970 : 83. 
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porventura de sugestão gótica, que tendem a ser desvalorizados como sinais de imperfeição e 

previvência, ou seja, são ajuizados num plano de não igualdade. 

Na medida em que a visão da unidade de estilo perde espaço, emerge a percepção de uma interacção 

de realidades culturais e artísticas plurais e multifacetadas, marcada pela fragmentação de 

referências, pelas suas ligações transversais e pela diagonalidade das perspectivas sobre a variedade 

de "estilos". À unidade estilística e temporal de um momento estilístico poderia oferecer-se a 

contraposição de um conceito de «uma "não contemporaneidade" do contemporal» 

(Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, W. Pinder214). A ideia faz lembrar uma imagem concorrente 

de Enzensberger das "isócronas" dos tempos do tempo, com a qual o autor procurava captar, 

precisamente a respeito d(as expressões d)a vida portuguesa, os modos de tempo numa 

"contemporalidade de temporalidades distintas" 

Finalmente, parece estar em causa a própria noção de sucessão de estilos, como sequência que 

objectiva o sentido positivo do processo da vida (o progresso), na passagem inexorável do obsoleto 

ao novo. Não porque não exista um sentido de evolução "estilística", mas porque a presença desse 

sentido não implica a exclusão de outros valores e sinais. Os valores do que é consuetudinário, da 

tradição e do passado encontram lugar e expressão na citação de um estilo e na conjugação de 

"estilos". 

Pensamos que o assento não se coloca prioritariamente na formulação de novos modelos de 

compreensão e de classificação das configurações [estilísticas], por várias razões. Será preferível 

operar com uma «teoria de valor explicativo limitado», a rejeitar, à partida qualquer teoria216, desde 

que seja salvaguardada a perspectiva de que uma teoria é também um modo de interferência na 

compreensão dos fenómenos que pretende explicar. Os modelos de explicação são uma. fabricação 

do pensamento no tempo, e não entidades teóricas abstractas e transcendentes. Idealmente, a tarefa 

seria a de restituir tanto quanto possível modelos de compreensão epocais, o que não pode ser 

alcançado senão com aproximação. Nesse sentido, a imagem de Wittgenstein de uma escala 

métrica, aproximada aos factos que figuramos, é, pois, quase real. 
Wittgenstein 1918. 2.1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen. . . . 
2.151 Die Form der Abbildung ist die Mõglichkeit, dass sich die Dinge so zu einander verhalten, wie die Elemente 
des Bildes. 
2.1511 DasBildist so mit der Wirklichkeit verknupft; es reicht bis zu ihr. 
2.1512 Es ist wie ein Massstab an die Wirklichkeit angelegt. 
2.15121 Nur die aussersten Punkte der Teilstriche beriihren den zu messenden Gegenstand. 

214. Wilhelm Pinder, Das Problem der Generation (Leipzig, 1926,2. Aufl. 1928), in Schmoll gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus statt Einlieitszwang . . .", 
Argo. Festschrift, 1970 : 86. 
215. Ver: 13-14. 
216. Friedlielm Wilhelm Fischer, "Gedanken zur Theoriebildung uber Stil und Stilpluralismus", Beilrdge zum Problem des Stilpluralismus ; herausgegeben 
von Werner Hager und Norbert Knopp (Munchen, 1977) : 33. 
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2.1513 Nach dieser Auffassung gehõrt also zum Bilde auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bild 
Macht.217 

idem. 2.1 Fazemo-nos imagens dos factos.... 
2.151 A forma da representação pictorial é a possibilidade de as coisas se relacionarem entre si, como os elementos 
da imagem. 
2.1511 A imagem está assim em conexão com a realidade; chega até ela. 
2.1512 É como uma régua aposta à realidade. 
2.15121 Apenas os pontos mais exteriores dos traços divisórios tocam o objecto a medir. 
2.1513 Nesta concepção, à imagem pertence então também a relação de representação pictorial, que a faz 
imagem. 

Os termos da tradução: Figura, por Bild. Facto, por Tatsache. Representação pictorial, por Abbildung. Régua por 
Massstab (escala); cf. a tradução em castelhano: «2.1512 Es como una escala aplicada a la realidad. / 2.15121 Solo los 
puntos extremos de la línea graduada tocari al objeto que ha de medirse. /2.1513 Según esta interpretación pertence 
también a la figura la relación figurativa que hace de ella una figura.»219 

A delimitação do alcance explicativo do modelo de sucessão de ordens estilísticas, estilos epocais 

e unidades de estilos, no tempo, tem como consequência a abertura "de novo" do domínio da 

variedade dos "estilos", e do saber de eleger os modos convenientes. A tentativa de sistematizar as 

ordens clássicas, atribuindo-lhes sentido à luz do pensamento humanista cristão, e a avaliação da 

aplicabilidade dos géneros da arte da oratória (a escolha do género adequado) constituem exemplos 

de decisões tomadas no âmbito da qualificação de um discurso. A opção torna-se um momento 

essencial do pensamento das obras, e a tematização das escolhas um momento de compreensão 

dessas escolhas no tempo. 

As diferenças de "estilo" podem tomar uma capacidade definitória de propósitos e utilidade, e esse 

é um terreno essencialmente disciplinar na arquitectura. Não basta a informação de que as obras 

foram feitas e quando. Um arrolamento histórico e documental não resolve o problema de conhecer 

o processo do saber de fazer, os momentos de decisão acerca da viabilidade das alternativas, 

enfrentados no decurso do processo. Se cada projecto significa não metafórica mas realmente um 

recomeçar inteiramente de novo, a peregrinação dos caminhos, anteriormente percorridos, torna-se 

figura de instrução do pensamento. A opção pela manutenção de uma metódica proximidade aos 

fenómenos parece um exercício de empirismo. De facto, constitui uma condição para compreender 

a contextualização das ideias e a escolha das opções. 

O reconhecimento da pluralidade dos estilos e da variedade das escolhas, em contraposição a um 

entendimento que privilegia a ideia da unidade de um estilo-manifestação do espírito do tempo, não 

implica deslocar a perspectiva para o domínio do ecleticismo, pelo menos não na época estudada. 

A hipótese é a de que essa escolha, sempre ponderada na circunstância, não é aleatória, e de que é 

217. Wittgenstein, Tractatus, 6' ed. 1984 : 42,44. 
218. Wittgenstein, Tratado, 1987 : 35-36. 
219. Wittgenstein, Tractatus, 6" ed. 1984 : 45. 
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396 Évora, igreja de São Francisco, fot. século XX-década de 60 
397 Igreja de São Francisco, a galilé após a descoberta das janelas, 1947 
398 Igreja de São Francisco, a galilé, fot. Emilio Biel 
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informada por princípios e regras que orientam a decisão em favor de um modo, com fundamento 

num entendimento do seu sentido de decoro. Essas linhas de referência constituem um objectivo 

próprio de investigação. Há assim pluralidade de estilos e pluralismo, na medida em que, a partir 

das escolhas, pode ser inferido um sentido, e na medida em que as diferentes expressões de estilo 

se associam a um discurso positivo do propósito da sua conjugação. 

A galilé do convento de São Francisco em Évora parece ensaiar a tematização da pluralidade de 

estilos. A arcada compõem-se de cinco arcos frontais, correspondentes ao corpo do pórtico que é 

composto por um tramo em profundidade, recortado nos alçados laterais. Os arcos têm diferentes 

formas, ordenadas simetricamente em função do eixo central. A frontaria é definida por um arco 

central de meia volta e quatro arcos ultrapassados. A profundidade do pórtico é resolvida por meio 

de arcos apontados. Haveria uma primeira explicação de natureza pragmática para as diferenças 

notadas. Se os vãos são diferentes e a nascença e pedra de fecho estão ao mesmo nível, a variação 

das formas dos arcos está explicada. Além disso, a configuração diferente dos arcos também 

poderia ser explicada como uma mostra de variedade das formas, tão ao gosto da época. Contudo 

pensamos que, mais do que isso, aquela variedade faz uma composição de formas e estilos que 

evoca a presença de realidades distintas. A diferença de formas é significante, e revela o uso de um 

conceito de "estilo" e de varietas. 

Na sua forma, o arco de meia volta evoca os edifícios românicos, cuja memória se encontra 

associada à fundação do reino e à sua identidade, e lembra, remotamente, uma ideia de antigo 

romano. A posição do arco de meia volta, a eixo da entrada na igreja, reforça o sentido monumental 

do pórtico. Os arcos quebrados e semicirculares ultrapassados transportam ao tempo dos modernos 

e ao presente. A diferença das suas formas remete duplamente para a expressão do Gótico e para 

uma forma de identidade regional presente: o mudéjar, que descobre e invenciona as raízes antigas, 

relançadas com conquista nova além-mar e com a abertura das rotas de navegação a sul. Finalmente, 

lêem-se nos alçados laterais do pórtico os arcos apontados que definem a espacialidade da arcada, 

consagrando uma correspondência arquitectural entre o corpo da galilé e o interior da igreja. 

Poderá não haver descrições da época, no domínio da arquitectura, relativas à determinação do 

modo das obras. No entanto, a disposição, a composição e o ornamento das formas denotam que 

existe um pensamento claro sobre a "coisa" que compõe a identidade de uma obra, que mais 

frequentemente é denominada como modo e maneira, e segundo o costume. Apenas mais tarde, o 

conceito de estilo surge a consagrar a designação própria de uma síntese, em que as diferenças, 

particularidades e variedadeS se conjugam com um sentido de representação em comum de 

colectivos que partilham espaços e tempos. 
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12.5.3 Referentes góticos e clássicos, a expressão de pluralidade 

A incorporação de referências da tradição arquitectónica medieval, nas obras de Brunelleschi e de 

Alberti, é importante para perceber o modo como também os autores do Renascimento fundaram o 

pensamento da inovação a partir do corpus de conhecimentos do seu tempo, fazendo uma notação 

da viabilidade da coexistência de modos da medievalidade e da Antiguidade clássica, segundo as 

circunstâncias. 

Na obra do Hospital dos Inocentes, Brunelleschi resolve o interior do edifício e o pórtico exterior 

com uma diferença de modos. No interior, as abóbadas de cruzaria e os paramentos rebocados dão 

continuidade a uma tradição florentina trecentista que se combina com apontamentos 

arquitectónicos de referência clássica nos elementos de suporte (mísulas, colunas) e nas aberturas. 

No exterior, a linguagem clássica da loggia instala a impressão global de inovação que a utilidade 

e importância pública da obra apresentam. Brunelleschi, aliás, tinha iniciado a pesquisa de uma 

nova linguagem a partir do Gótico florentino, ainda antes de considerar as obras da Antiguidade e 

da renovado florentina dos séculos XI e XII 

Essas referências não devem ser omitidas em favor de um modelo de explicação que tem como 

pressuposto a superação do passado medieval mais recente, e a ligação a um classicismo medieval, 

que legitimaria a presença do elemento tradicional no classicismo do Renascimento . Do mesmo 

modo, Onians situa o estilo de Brunelleschi no contexto do debate "Roma versus tradição local", 

mais do que no âmbito "latim versus volgare"222, em que as formas da tradição surgem como 

citação de contextualização. (Na pintura de Van Eyck e dos seus contemporâneos flamengos, 

Panofsky nota um mesmo interesse pelo Românico, que aquele revelado por Brunelleschi, 

envolvendo um estudo quase arqueológico, em vários domínios artísticos, da arquitectura à 

escultura, aos murais, vitrais e epigrafia, e a reviviscência das formas românicas, sensível aos seus 

valores de solidez e equilíbrio substanciais .) 

Por sua vez, Ch. Smith menciona estudos referentes ao modo como Alberti incorpora elementos 

medievais nos seus desenhos, em obras como o campanário de Ferrara, o templo Malatestiano de 

Rimini, a fachada de Santa Maria Novella e a capela Rucellai, em S. Pancrácio224. Assim, a prática 

arquitectural de Alberti formaliza a inscrição de motivos modernos (medievais), no contexto de um 

desenho classicizante, com um sentido equivalente ao da presença de neologismos na linguagem, o 

220. Klotz, Filippo Brunelleschi, 1990 : 55. 
221. Klotz, Filippo Brunelleschi, 1990 : 156-157. 
222. J. Onians, "Brunelleschi: Humanist or Nationalist", Art History, 5 (1982) : 261-62 ; in Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 71. 
223. Panofsky, Renascimento e Renascimentos, 1981 :224,225. 
224. M. Salmi, "La prima operosità arcnitettonica de Leon Battista Alberti", Convegn : 9-16 ; A. C. Quintavalle, Prospetliva e ideologia. Alberti e la cul
tura del secolo XV(Parma, 1976) : 161 ; C. Chirici, IIproblema del restauro dal Rinascimento all 'età contemporânea (Milano, 1971) : 25ff,35ff, in Smith, 
Architecture in the Culture, 1992 : 73. 
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que equivale ao reconhecimento da natureza evolutiva das linguagens. Além disso, no conjunto 

arquitectural da praça de Pienza, a presença de diferentes estilos padroniza a finalidade social dos 

edifícios, fazendo a notação da variedade dos elementos da comunidade urbana e da coexistência 

na diversidade. 

Smith 1992. Two conclusions may be drawn from this: first, that there is certainly no "rejection of the immediate past" 
in Pienza, and no "condemnation of medieval forms as outworn or inappropriate for modern use". These 
formulations, widely accepted as defining the relation of Renaissance architecture to the past, are inapplicable here. 
But this does not mean that the buildings at Pienza are uncritical reiterations of medieval models. Instead, and this 
is the second conclusion, the designs reveal careful study of medieval building types in regard to their layout, 
morphology, materials, finish, and trim. The architect proceeded, as does the modern architectural historian, by 
categorizing historical examples into functional groups, extrapoling common features, and employing these to evoke 
the group as a whole.225 

No castelo de Praga e no Hradschin, na Boémia, a grande sala de Wladislaw, de Benedikt Ried 

(1493-1502), mostra a conciliação de uma abóbada de nervuras em laçada, de efeito ornamental 

[401], com janelas de desenho clássico e um portal classicizante, em que as caneluras das colunas e 

as pilastras apresentam um quarto de torção [402]. Na leitura de Klotz, a articulação dessas 

diferentes formas denota uma ampla capacidade de mediação estabelecida entre os estilos do tardo-

gótico e da renascença226. Manifestamente, Ried e os seus contemporâneos não se sentiam 

obrigados a considerar as diferenças de estilo, como expressão de uma profunda fractura epocal 

entre a Idade Média e a época moderna, nem entenderiam as formações evoluídas e complexas de 

abóbadas estreladas e laçadas, de desenho geometrizado, apenas como expressão de uma 

actualização que tentava continuar uma previvência das formas do gótico, de sentido retrógado. 

A presença do gótico num contexto de formas clássicas é apontada frequentemente como sinal de 

ecletismo. Contudo, a incorporação de diferentes referências pode ser, não aleatória, mas 

significante, explorando sentidos associados às respectivas formas. A notação serve então uma 

precisa contextualização de sentidos. A coexistência de modos faz a notação da conveniência de um 

ordenamento na pluralidade, dando conta de um sentimento de variedade e diversidade das coisas 

e das situações. Inclusivamente, a apresentação da variedade e da diversidade, a exemplo da 

presença de formas góticas, em obras de arquitectura de referente clássico, pode tomar o sentido de 

uma citação histórica e uma referência de historicidade. 

Num arco de tempo longo, o recurso a formas mais essenciais do gótico e a continuidade do 

referimento a um modo /«ornado surgem associados, seja a uma expressão de renovado, proposta 

pela devotio moderna, seja ao quadro de reformação dos primeiros tempos de Contra-Reforma. A 

continuidade de um modo designado como "pós-gótico" (Nachgotik) toma o sentido de um estilo 

225. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 110. 
226. Klotz, Der Stil des Neuen, 1997: 178-179. 
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próprio da Igreja, associado aos movimentos da Reforma, mas que é tomado também como 

bandeira pela Igreja Católica, nos territórios do Sacro-Império romano, em particular, pelos Jesuítas 

que integram nas suas igrejas elementos de referimento gótico . A presença de tais elementos dá 

forma a um sentimento de nacionalidade, ao mesmo tempo que evoca a tradição de uma 

religiosidade e espiritualidade intocadas pelo cisma da Reforma. A dissociação do quadro clássico 

torna-se um meio de crítica, dirigida à decadência de costumes da Igreja católica e da corte papal 

romana, cuja identidade próxima é dada pelos modos de um discurso arquitectónico, identificado 

com formas de um classicismo de raiz pagã. 

Como refere Ch. Smith, Cesare Cesariano interpreta a forma da catedral de Milão como expressão 

de um «Germânico more», mas no tratado recorre à sua figura para ilustrar a proporção na secção 

transversal. Na medida em que o conceito de estilo começa a firmar-se e é feita a apreciação do 

sentido dos estilos, o Gótico encontra um lugar dentro do sistema clássico, inclusive como ordem, 

como já é notado em Vasari. Também Francesco Terribilia enquadra, em 1589, a igreja de San 

Petronio, de Bolonha, num estilo de arquitectura «chiamata Tedesca, imitante 1'ordine Corinthio», 

resultante de uma miscigenação híbrida de elementos da arquitectura grega e romana, e de Godos 

ou Germânicos. 

De certo modo, a possibilidade de integrar a ordem gótica dentro do sistema clássico detém o 

sentido de uma confirmação do carácter universal do próprio edifício vitruviano dos géneros, 

enquanto articulado de regras naturais e diferenciadas. O reconhecimento de modos clássico e 

gótico, e de modos de expressão da especificidade e diferença das nações, e o sentido da sua 

utilização distinta enquadram-se no processo de ordenamento da memória clássica, que está na 

origem da sistematização das ordens clássicas. 

Por sua vez, a clareza das decisões tomadas progressivamente em sede da obra de arquitectura, a 

favor da proposição seja de um modo distinto do modo clássico, como marca de diferimento 

relativo, seja de um sinal de integração de novas invenções, dentro do sistema clássico, a exemplo 

de ordens naturais das nações, seja finalmente de uma ordem de simplicidade vaga, não dedicada 

pelo ornamento, constituem matéria de reflexão essencialmente disciplinar. 

No âmbito da interpretação do exercício da arquitectura é evidente a repercussão de um princípio 

de pluralidade e contemporalidade de modos, e da sua resolução significativa. A questão vai além 

da observação factual de constatação das situações efectivamente existentes, para implicar a 

227. Nussbaum, DeutscheKirchenbaukunsl der Gotik, 1994 : 321-326. 
228. G. Germatm, Gothik Revival in Europe and Britain: Sources, Influences and Ideas, Haas. G. Onn (London, 1972), p. 12-13 ;H. Kraft, Geschichle der 
Architekturiheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart (Miinchen, 1986), p. 74 ;E. Panofsky, "The First Page of Vasari's 'Libro': A Study on the Gothic 
Style in the Judgment of the Italian Renaissance", Meaning in the Visual Arts (Harmondsworth, 1955), p. 224 ; in Smith, Architecture in the Culture, 1992 
:62. 

966 



399 Ferrerim, convento de Santo António, o túmulo do último conde de Marialva, D. Francisco Coutinho (fal. 
1532) e de D. Brites de Meneses, condessa de Loulé (fal. 1538) 

400 João de Castilho, Batalha, Santa Maria da Vitória, varanda das capelas Imperfeitas 
401 Benedikt Ried, Praga, Hradschin, a porta da sala de Wladislaw, 1493-1502 
402 Benedikt Ried, a sala de Wladislaw, 1493-1502 
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interpretação de um processo, cuja explicação é dada pelo reconhecimento de opções que se 

submeteram em alternativa, no curso do pensamento do projecto e da acção de intervenção. 

O discurso de Alberti encontra-se afastado de um propósito de ordenamento estilístico que tenha 

influência nas decisões da prática disciplinar. Ch. Smith nota que a sua atenção é dirigida para a 

definição da relação entre presente e passado, e não para a análise histórica do passado, com o 

objectivo de uma interpretação compartimentada das suas características, a que deve subordinar-se 

o exercício da arquitectura. Um dos aspectos que Alberti defende é o da manutenção dos princípios 

de concepção da obra, nas intervenções destinadas a concluir essa obra, mesmo que já fora do tempo 

em que foi projectada. O "estilo" incial pode e deve ser continuado, em nome de uma coerência dos 

seus princípios de conformação. Assim, recomenda que as obras de grande envergadura que não 

foram concluídas pela geração daqueles que as conceberam devem ser continuadas segundo as 

intenções dos seus autores, sem a ambição da introdução de inovações que possam conduzir à ruina 

aquilo que tinha começado bem. 
Alberti, De re aed ix, [xi]. Le costruzioni dalle proporzioni più grandi, a causa delia brevità delia vità umana e per la 
vastità stessa delle opere, quasi mai potranno essere condotte a compimento da chi le concepisce. Ma chi gli succède, 
a causa dell'ambizione, desidera assolutamente innovarle in qualche parte, e farsene cosl un mérito; onde avviene 
che vengano guastati e mandati in rovina edifici che altri avevano iniziato bene. Io credo che occorra mantenersi 
fedeli aile intenzioni degli autori, le quali sono state certo frutto de matura riflessione. Difatti coloro che in origine 
diedero avvio all'opera possono essere stati guidati da determinati intenti che anche noi, con un più attente e 
prolungato esame e un più esatto guidizio, potremo scoprire. 

As intenções devem ser comprendidas num exame atento da obra - «diligentius perscrutatem atque 

rectius consulentem»230 -, pois certamente resultaram elas próprias de uma reflexão amadurecida. 

A certeza da qualidade das formas e da obra é dada pelo modo como foram pensadas e colocadas 

em execução, não estando sujeita a uma apreciação de gosto, segundo as mudanças no tempo. 

A disposição testamentária de D. Manuel, de que as capelas da Batalha fossem acabadas «conforme 

a outra obra» denota um mesmo entendimento de um princípio de continuidade, e o reconhecimento 

da diferença para o tempo presente. A recomendação de dar continuidade ao espírito inicial de uma 

obra aplica-se também às intervenções de restauro. 

O reconhecimento da pluralidade de modos, de estilos e da viabilidade do seu concurso para a 

definição do carácter da obra, e da coexistência de formas diferentes implica uma perspectiva de 

integração comum. Nesse sentido pode colocar-se uma ideia de reverso. Se há pluralidade e 

compatibilidade na diversidade das formas, então, mais além da aparência, prevalece uma 

229. Alberti, L'Architettura. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 864,866. 
230. Alberti, L 'Architettura. De re aedifícatoria, IX, [xi], 1966, tomo II : 867. 
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identidade profunda das formas ao nível da natureza essencial. Alberti tematiza esse sentido na obra 

Profugiorum, apresentando como exemplo a obra da catedral de Florença. 

Smith 1992. Alberti's description of the cathedral showed that the principles of Classical architecture were as evident 
in this Gothic structure as in an ancient temple. For him, an equilibrium between beauty and sound construction did 
not depend on the formal vocabulary that embodied it, or what we would call style, in the narrow sense. Alberti's 
advocacy of the vernacular, and the cultural attitudes that determined it, weaken the assumption that he wished to 
reinstate a pure Classical style in architecture. 

Assim, a referência a uma reflexão amadurecida do projecto e da execução da obra acrescenta um 

ponto de vista determinante. O que decide a valorização das obras é a sua qualidade, 

independentemente da variação e da diversidade das soluções e da linguagem das formas no tempo. 

As obras dos modernos (do período medieval), as obras que foram produzidas no contexto de uma 

arquitectura nacional, vernácula, e aquelas que resultam da evolução do progresso podem ser tão 

qualificadas quanto as dos antigos e mesmo superá-las na comparação. Por esse motivo, Alberti 

recomenda que o arquitecto estude com o máximo de cuidado (todas) as obras provadas pela opinão 

e consenso dos homens, do mesmo modo que as pessoas que se dão aos estudos literários lêem e 

aprofundam os escritos de outros autores. O arquitecto deve entender os traçados, notar o número 

(a razão pelo número), para deduzir um exemplar por meio de módulos, e conhecer a ordem seguida 

nos lugares, os géneros e proporções das partes singulares. 

Albert;, De re aed. IX, [x]. Caeterum sic gerat velim sese, uti in studiis litterarum faciunt. Nemo enim se satis dédisse 
operam litteris putabit, ni auetores omnes etiam non bonos legerit atque cognorit, qui quidem in ea facultate aliquid 
scripserint, quam sectentur. Sic istic, quotquot ubique aderunt opinione et consensu hominum probata opera, 
perquam diligentissime spectabit, mandabit lineis, notabit numeris, volet apud se didueta esse modulis atque 
exemplaribus; cognoscet repetet ordinem locos genera numerosque rerum singularum,... 

ibidem. Inoltre è auspicabile che 1'architetto si regoli alio stesso modo di chi si dà agli studi letterari. Giacché nessuno, 
in questo campo, pensera di essersi adoperato a sufficienza finché non avrà letto e approfondito gli autori, e non 
soltanto i migliori, ma tutti quelli che su tali argumenti costituenti Poggetto dei próprio studio abbiano lasciato scritto 
qualcosa. Parimente 1'architetto, dovunque si trovino opere universalmente stimate e ammirate, tutte le esaminerà 
con lamassima cura, ne fará il disegno, ne misurerà le proporzioni, se ne costruirà dei modelli per tenerseli appresso, 
e cosi le studierà, comprenderà 1'ordinamento, la collocazione, i generi e le proporzioni delle singole parti; . . . 

Existem diferenças significativas entre o texto latino e a tradução actual, que decorrem de uma evolução na formulação 
do pensamento conceptual da arquitectura. Uma dessas diferenças está na passagem da formulação de «mandabit lineis» 
que evoca o principio da determinação da forma pelas linhas do traçado, para a designação de «ne fará il disegno» que 
envolve a noção do desenho da forma, simultaneamente mais geral, livre e expressiva. Uma outra diferença refere-se à 
transposição de «notabit numeris» para «ne misurerà le proporzioni». A indicação de proporção, em alternativa à notação 
do número, oferece uma interpretação centrada na configuração da forma, enquanto que a referência a número se articula 
com um entendimento de medida compassada da arquitectura. (A ideia de ritmo ainda não se encontra plenamente 
definida em Quattrocento, acompanhando, em paralelo, a evolução da notação musical e da medição dos tempos da 
música.) 
Na versão inglesa, 'generi' é traduzido por 'type'. 

Alberti, On the Art of Building. Finally, I would have him take the same approach as one might toward the study of letters, 
where no one would be satisfied until he had read and examined every author, good and bad, who had written 
anything on the subject in which he was interested. Likewise, wherever there is a work that has received general 

231. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 73. 
232. Alberti, LArchitettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855,857|854,856. 
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approval, he should inspect it with great care, record it in drawing, note its numbers, and construct models and 
examples of it; he should examine and study the order, position, type, and number of the individual parts233. 

No século XV, o problema dos princípios de desenho encontra-se colocado de um modo mais vasto 

que simplesmente o de uma simples restituição das regras de desenho do antigo e de nova 

instauração das ordens clássicas. Ch. Smith dá o sentido do deslocamento do acento da questão, a 

propósito do debate quatrocentista em torno do latim e das línguas vivas do vernáculo. A obra e a 

linguagem comum precisam de ser, também essas, fundadas e integradas no rigor do pensamento 

disciplinar claro (é preciso conferir à linguagem moderna um «polimento» semelhante ao da 

linguagem clássica). 

Smith 1992. Alberti, then, did not recommend purifying modern language of its barbarian elements by returning to 
ancient Latin usage, but by conferring on the vernacular a polish like that of Classical language.234 

Do mesmo modo que é entendido o polimento da língua vulgar, também a nível do desenho das 

obras é referida a passagem a uma correcção e uma elevação da qualidade do desenho, no sentido 

de lhe conferir proporção. 

Nos Trattati, Francesco di Giorgio destaca a sua contribuição específica para o desenvolvimento da 

prática da arquitectura, nesse domínio . Não se trata de propor a substituição de soluções 

medievais (modernas, por oposição às dos antigos) por outras recolhidas do estudo do antigo. Em 

muitos casos, pela sua natureza e finalidade, as obras novas são a imagem do progresso no tempo, 

um progresso para o qual a Antiguidade não fornece referências que permitam uma interpretação 

construída a partir de um movimento de retorno e de imitação. 

Assim, torna-se necessário pensar o enquadramento e a linguagem a dar às formas modernas. O 

processo de reflexão exerce-se sobre (toda) a obra edificada, como recomendam Alberti e outros 

autores, e não selectivamente sobre o legado da Antiguidade, como novo e único paradigma. 

O estudo e a interpretação tomam-se conclusivos, na medida em que a reflexão dá lugar ao exercício 

da obra nova. Inclusivamente, talvez seja possível afirmar que o maior desafio está na resposta a 

dar a novas necessidades de formas e de expressão. E está no pensamento do lugar do moderno, do 

valor das formas comuns e da linguagem do vulgar, em articulação com o progresso. Francesco di 

Giorgio insiste nessa parte da obra nova, que corresponde à revisão de princípios de desenho e de 

conformação da forma. A orientação vai no sentido de descobertas novas que diferem e, porventura, 

introduzem melhoramentos, relativamente às proposições conhecidas dos Antigos. A perspectiva é 

a de integração do conhecimento moderno com o antigo. 

233. Alberti, On the Art of Building in Ten Books, 1988 :315. 
234. J. Gadol, Leon Battista Alberti: Universal Man of the Early Renaissance (Chicago, 1969) : 218 ; R. Sabbadini, Storia del Ciceronianismo e dialtre 
queslioni lelterarie nell 'età delia rinascenza (Torino, 1885) : 127 ; in Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 72. 
235. Ver :296-297. 
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O quadro traçado de pluralidade, contemporalidade e coexistência de modos de diversidade impõe, 

assim, uma interrogação dirigida especificamente ao lugar que ocupa o pensamento do novo e os 

termos em que é colocado. 

12.6 Linguagens do novo 

12.6.1 A noção de novo 

Numa visão da modernidade, o novo surge como marca de uma transformação global de 

mentalidades e de ideais, com a ênfase colocada na relação tecnologia-arquitectura, em particular 

como resultado de novas tecnologias aplicadas no campo da edificação. 

Solà-Morales [1995], En otras palabras, existe una verdadera tradición de lo nuevo, como la llamara Harold Rosenberg, 
por la cual esta novedad de la arquitectura se manifiesta en la novedad técnica en la que aquélla está 
fundamentada.236 

Klotz 1990. Political reform and architectural innovation were two sides of the same coin. 

A síntese do novo é entendida como uma conjunção de inovação técnica, de reforma política e de 

um novo ideal estético que convergem na manifestação e na expressão de um novo espírito do 

tempo. Essa ideia contemporânea de um novo "integralmente novo" e de uma "nova síntese" cruza-

se com uma identificação do novo com o acto de criação artística. 

Já do ponto de vista da história da arte, o discurso do novo, de cerca de '500, é tomado como sinal 

do termo da medievalidade e indício de passagem ao Renascimento. Esse novo apresenta a 

tematização de um retorno aos modelos do Antigo, e a apropriação de referentes clássicos. As novas 

sínteses surgem como expressão de uma mudança global de ideais estéticos, com a ênfase a incidir 

nos valores do Naturalismo, incluindo a percepção nova do corpo, e num novo entendimento do 

espaço, das proporções e da relação com a realidade . Essa, a noção de unidade de estilo e de 

convergência de propósitos, num tempo. 

Porém, se forem consideradas outras realidades culturais, que não aquela dos círculos da 

Renascença italiana, a adopção de referentes do antigo, na arquitectura, apresenta-se 

frequentemente como a justaposição de motivos, muitas vezes de carácter superficial e decorativo 

que não detêm, no seu conjunto, um mesmo sentido de transformação da natureza das obras, e de 

criação de uma identidade nova. 

Consideramos anteriormente que seria necessário reconduzir a ideia do acto de criação do novo a 

uma plataforma mais ampla de entendimento, tal como se afigura entre os séculos XV e XVI. A 

236. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 143. 
237. Klotz, Filippo Brunelleschi, 1990: 162(35). 
238. Klotz, DerStildesNeuen, 1997 : 39. 
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propósito dos escritos de Francisco de Holanda, foi observado que a noção do homem, como criador 

artístico que recomeça de novo em cada obra, e forma do "nada" a "coisa" absolutamente original, 

não parecia compatível com o pensamento cristão239. Ao homem cabia a descoberta e a invenção 

da novidade de um novum, não como acto de criador demiúrgico, mas como resultado de um 

trabalho esforçado e inspirado, medido pela habilidade, a experiência e o engenho. A recepção da 

novidade e da coisa nova, e a invenção e ensaio da inovação técnica e de formas novas inscreviam-

se numa prática de continuidade, e consolidavam-se na oscilação de reajustamentos com o 

conhecimento transmitido pela tradição, o uso e os costumes. 

Alberti sublinha o que é importante para a empresa da arquitectura, mas não coloca o acento na 

invenção do novo. 
Alberti, De re aed. IX, [x]. Magna est res architectura, neque est omnium tantam rem aggredi. Summo sit ingenio, acérrimo 
studio, optima doctrina maximoque usu praeditus necesse est, atque in primis gravi sinceroque iudicio et consilio, 
qui se architectum audeat profited. 

ibidem. L'architettura è grande impresa, che non è da tutti poter affrontare. Occorre esser provvisti di grande ingegno, 
di zelo perseverante, di eccellente cultura e di una lunga pratica, e soprattutto di molta ponderatezza e acuto giudizio, 
per potersi cimentare nella professione di architetto. 

O arquitecto deve ser provido de grande engenho, deve aplicar-se com um estudo aturado («um 

acérrimo estudo»), e deve ser dotado de excelente cultura e longa prática e de conhecimentos 

estruturados (uma «óptima doutrina»), conferidos por um sentido de usos e costumes. Deve ser 

ponderado e deter uma capacidade de juízo agudo - um grave e sincero juízo e conselho. A maior 

glória consiste em avaliar, com recto juízo, o que é digno e é devido («quid deceat»). Construir é 

uma necessidade; construir convenientemente responde seja à necessidade seja à utilidade. 

Alberti, De re aed. IX, [x]. Nam aedifícasse quidem necessitatis est; commode aedificasse, cum a necessitate id quidem, 
turn et ab utilitate ductum est; verum ita aedificasse, ut lauti approbent, frugi non respuant, nonnisi a peritia docti et 
bene consulti et valde considerati artificis proficiscetur. 

Ibidem. Costruire, infatti, è una necessita; costruire convenientemente risponde sia alia necessita che alla utilità; ma 
costruire in modo da ottenere l'approvazione degli uomini di costumi splendidi, senza peraltro esser riprovato dagli 
uomini frugali, può solo provenire dalPabilità di un artista dotto, saggio e giudizioso. 

Constitui prova de habilidade do artista («artificis» na versão latina), o difícil equilíbrio que é 

atingido, quando o acto de construir merece a aprovação dos homens de lautos costumes, sem que 

haja lugar a uma reprovação pelos homens frugais. O seu fundamento está na medida de prudência 

e da maturidade de conselho («prudentiam et consilii maturitatem») que são as qualidades que 

marcam a distinção da arte. (Outras virtudes poderiam ser consideradas, mas essas são comuns a 

outros artífices, como a generosidade, benevolência, moderação e honestidade.) 

239. Ver: 138-139. 
240. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855|854. 
241. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855|854. 
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Em várias passagens do texto, a palavra 'conselho' é traduzida por 'juízo', numa actualização do 

sentido do conceito que, na actualidade, é confiado individualmente à pessoa. Todavia, na tradição 

antiga, a menção de conselho fazia a indicação não apenas de uma capacidade assertiva de juizo, no 

singular, mas também de uma prática de avaliação de propósitos e de acerto das acções, pensada em 

comum, mediante a consulta e o acordo de outras pessoas. Do mesmo modo, os pares de conceitos 

usados no texto latino e na tradução, respectivamente artífice/conselho e artista/juízo, respondem a 

realidades distintas que denotam a obliteração das raízes do pensamento antigo de autoria e decisão 

de acção, em favor de uma actualização, em correspondência com o entendimento moderno de 

criação e artisticidade. 

A pluralidade de referências de formas, de modos e de "estilos" traz consigo a possibilidade de uma 

variedade de sentidos de novidade e de novos. Por sua vez, as noções de pemanência e de 

continuidade, associadas ao uso e ao que é consuetudinário, poderiam indiciar uma limitação da 

possiblidade de realizar mudanças mais profundas. Se assim é, então, qual o sentido do novo? 

Alberti fala do novo nos termos de uma razão de invento, de artifício raro e admirável que respeita 

aquilo que ainda não foi provado, e há-de ser descoberto pelo engenho, oferecendo-se à admiração 

pública. (Mais uma vez, é crucial certa diferença de palavras como «nihil probari», na versão latina, 

e novità, na tradução.) 

Alberti, De re aed IX, [x], Non tamen vasta illa exaggeratione operum movebitur, ut in eo acquiesçât,. . . sed in primis 
disquiret, quid in quocunque sit, artificii percogitati et reconditi aut inventi ratione, rarum et admirabile, assuescetque 
secum nihil probari, nisi quod omnio sit elegans dignumque admiratione ingenii; et quicquid erit ubique probabile, 
ad se recipiet ut imitetur;... 
Guadebit et aliquid in medium suo depromptum ingenio afferre, quod admiremur: forte quale fuit illius inventum,. 

ibidem. Tuttavia non bisogna entusiasmarei alia vastità di proporzioni di quegli edifici fino ai punto di contentarei 
soltanto di essa;.. . ma si dovrà soprattutto ricercare in ogni elemento che cosa vi sia di prezioso e di ammirevole in 
virtù di un artificio meditato e nascosto o di qualche novità; e avvezzarsi a non approvare nulla che non sia perfetto 
e che Pingegno non ammiri, e a prendere come modello, per imitarlo, tutto ciò che è degno di approvazione, 
dovunque lo si trovi.. . . 
Si compiacerà dei pari di esibire pubblicamente alia nostra ammirazione qualche ritrovato dei suo ingegno:... 

Na tradução inglesa: 

Alberti, On the An of Building. Yet he should not mistake the mere bulk of the work for a true acghievement... but above 
all he must inspect each building for the rare and precious artifice it might contain, the result of some considered and 
recondite artistry or of remarkable invention; and he should make it his practice not to approve of anything that is 
not wholly elegant or worthy of admiration for its ingenuity; and should he find anything anywhere of which he 
approves, he should adopt and copy it ; . . . 
And he should delight in displaying some product of his own invention that we might find admirable . 

242. Aiberti, L'Architellura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 857|856. 
243. Alberti, On the A rt of Building in Ten Books, 1988 : 316. 
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Um novum será a invenção de uma coisa distinta e diversa que "rompe" o quadro de referências 

conhecidas, não estando provado pelo uso e costume, mas que se propõe como modelo, para moldar 

de novo a vida. A transformação dos lugares de viver e do quadro de vida, e não o valor expressivo 

das suas formas, são o marco essencial de mudança. A construção de um piso superior nos claustros 

monasteriais; a igreja com a incorporação de um transepto vastíssimo, ao modo de um salão, que 

faz a articulação de uma nova centralidade; um hospital concebido à imagem de uma funcionalidade 

perfeita, como uma "máquina", no propósito de máxima utilidade para o bem comum; e o 

ordenamento da vida urbana, promovido pelas instituições municipais, poderiam ser alguns desses 

exemplos de um novum que lança os fundamentos da mudança. 

Na obra, o ponto de partida não é dado pelo momento em que, pela primeira vez, a natureza 

essencial e a forma coincidem na expressão unitária de um novo ideal estético. O início da "história" 

não está na obra que cumpre a trilogia ideal da renovação da ideia, da nova concepção espacial e da 

sua expressão sensível. O princípio da mudança foi procurado e encontrado anteriormente, nos 

ensaios e experiências que permitiram ir clarificando a possibilidade de um ponto de partida novo. 

O processo de clarificação progride através da articulação com a prática conhecida, e mediante o 

"ensaio da variedade", em que se confrontam soluções e se adquirem certezas, incluindo aquelas 

relativas ao que há-de ser rejeitado. A natureza e a forma arquitectural podem ter expressões 

híbridas ou indefinidas e vagas. A atenção a aparentes incoerências, e a dispersão de sugestões e 

indícios ensaiados são alguns dos sinais que permitem compreender a abertura de caminhos ao 

pensamento do novo (o que é diferente de um entendimento que se perspectiva em função de um 

ponto elegido como ponto de chegada). 

12.6.2 O domínio do novo 

Por diferentes vias podem ser pensadas a renovação e os sinais do novo. A inovação exerce-se ao 

nível das formas da edificação e dos seus valores expressivos, ensaiando a formulação de lugares e 

espaços novos, da experiência de materialidade e do ornamento arquitectónico e de decoração. A 

concepção de um articulado sintático, como a escada de aparato, a varanda e a sala grande, ou as 

arquitecturas de paisagem e os espaços de prazer, associados às casas principais urbanas e 

periurbanas, tal como a recepção do antigo e a invenção de formas novas, constituem exemplos de 

formação do novo. Em certa medida trata-se de rever e actualizar a apresentação da qualidade das 

obras, segundo a sua finalidade de utilidade, de decoro e de prazer. Esse é um nível de pensamento 

do novo, equacionado a partir de partes arquitecturais, de aspectos de linguagem e da indicação de 

referimentos e citações, em que o apercebimento da mudança se dá através da aparência. 
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403 Moura, igreja de São João Baptista, pilares do coro alto, faces interior (A) e voltada às naves (B) 

Indicações de referimento e citação da historicidade configuram uma parte da legibilidade do 

sentido novo das formas. Por aí começa a interpretação das diferenças de estilo. No pórtico da igreja 

de São Francisco de Évora, a citação de formas góticas, mudéjares e "classicizantes", numa 

apropriação de uma vaga romanicidade de notação românica, equivale a um discurso de 

reconhecimento da identidade do passado, e à afirmação de uma «arquitectura da identidade e da 

diferença» 

Seria possível dizer com I. Solà-Morales: 

Solà-Morales 1995. No se trata de un historicismo. Tampoco de un fácil mercado de elementos significantes. Es una 
elaborada operación en la que el sujeto y desde él establece el sentido radical de la diferencia, la moderna distancia 
entre el presente y cualquier pasado, y la elaborada figuración de una repetición que quiere evocar un imposible 
mundo permanente de lo esencial arquitectónico.245 

O pensamento do novo procede pela interrogação dos fundamentos das formas praticadas, e parte 

para a ideação nova da natureza dessas formas. O percurso de clarificação das ideias passa por uma 

retoma dos fundamentos da disciplina: a matéria, a textura, a edificabilidade dos materiais; a luz e 

as sombras; a função de parede resistente; a expressão das aberturas em estruturas murarias (o arco, 

a porta, a janela); o tecto e o encerramento do espaço interior por meio de abóbadas que apoiam na 

parede (diferente da teoria de uma integração significante dos alçados e abóbadas). Uma parte da 

403A 

244. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 133. 
245. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 134-135. 
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inovação encontra-se associada à formulação desse novo constituído pela obra reduzida ao discurso 

do elementar arquitectónico. Precisamente, uma nota inserida no texto latino de Alberti, citado 

anteriormente, chama a atenção em rodapé para o modo como o arquitecto coloca o acento da 

investigação, não na imitação da forma exterior, mas da estrutura e da natureza intrínseca da obra 

de arquitectura, dos procedimentos formativos e das leis de agregação e de síntese, inerentes à sua 
• 946 

natureza propria . 

Mas há também uma renovação dos modos de discurso da obra pela novidade de uma linguagem 

de exortação que procura ampliar o seu efeito de empatia, interpelando os sentidos pela aparência, 

surpreendendo pela variação e a invenção para agradar, mover e convencer. Essa será uma 

linguagem da variedade e da novidade pela expressão de formas e ornamentos. Linguagens de 

variedade e diferença, saídas da paleta colorida dos lugares, da diversidade dos povos e das nações; 

linguagens que contam a resistência a uma integração mais alargada e servem a aculturação, num 

discurso de centramento do domínio e de reforço do poder (o manuelino poderia ser pensado nessa 
perspectiva). 

O novo pode apresentar-se como um apelo à reforma e à transformação. A obra de simplicidade 

in\ornada emerge como a face visível de um percurso de redução da forma arquitectural ao 

essencial, num processo que lança os fundamentos da renovação. No seu horizonte, a possibilidade 

de um novo ordenamento que perspectiva uma ordem nova, no sentido ambivalente de ordem das 

partes arquitecturais, na relação entre si, e de ordem da obra, destinada ao cumprimento da sua 

finalidade. 

Nos termos de Francesco di Giorgio, prazer e utilidade são dois dos aspectos que permitem ajuizar 

a invenção247 e compreender o novo. A edificação cumprirá um sentido de progresso, se for 

considerado o aperfeiçoamento da arte, tendo em vista a finalidade das obras e a sua utilidade para 

o indivíduo e a família, para as comunidades e o público, e para os estados, as figuras públicas e as 

instituições do reino. Esse propósito de acção de sentido colectivo, voltada ao progresso e norteada 

pelos valores da benfeitoria e da utilidade, do bem comum e do progresso das comunidades 

enquadra o pensamento da forma das obras públicas e a procura de um novo sentido essencial da 

sua expressão numa linguagem vulgar, reconhecível e partilhada em comum pelas comunidades. 

Perfíla-se uma nova ordem que se orienta por um sentido de bem comum colectivo e individual. A 

luz do quadro de valores que guia a acção, esse novum encerra um propósito moral inspirado pelos 

valores cristãos e por uma prática de virtude moldada pela medieval idade, mas o seu sentido aponta 

246. Portoghesi, In Alberti, /, 'Archiietlura. De re aedificatoria, IX, [x], 1966, tomo II : 857(3). 
247. Giorgio, Trattati S/M, [Preambolo], 1967, tomo II : 297. 
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agora o acento de novas causas, relativas à res publica e ao dever cívico de cidadania, numa 

interpretação humanista de valores da Antiguidade e do Helenismo. 

12.6.3 A investigação do novo 

No âmbito da prática da arquitectura, perspectiva-se o sentido de novum que acompanha a notação 

escrita do pensamento teórico da disciplina, e se desenvolve com o estudo do antigo e a publicação 

dos tratados de arquitectura. A ênfase da inovação centra-se na formulação de programas 

edificadores e na invenção de formas novas, associadas a uma colocação em novos moldes dos 

princípios de desenho das obras. Acresce a instituição do desenho como meio de pensamento da 

obra e de comunicação para a construção, e de divulgação escrita do conhecimento da arquitectura. 

Como que tomando o pulso ao sentido do progresso e a um sentimento do tempo, Francesco di 

Giorgio declara que inovar é uma necessidade, sentida tanto mais quanto as coisas são antigas e 

vetustas. A necessidade impulsiona um aumento da perfeição da arte. 

Giorgio, Trail. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costnittive], E perché quanto le Cose piíl antiche e vetuste sono, tanto 
più necessário pare esse innovare, e 1'origine deli'architettura par longo tempo esser cominciata, e perché le fatiche 
loro perdute non sieno, ed anco per dimostrare quanto con perfezione essa arte agomentata sia 

Se, num primeiro momento, a novidade ainda parece fragmentada e débil, todavia, é decisiva pela 

abertura criada que viabiliza a continuidade de tentativas e achegas de melhoramento, sugeridas 
i • ~ 249 

pela nova invenção . 

A «fadiga» da pesquisa do_ arquitecto e a investigação de novas invenções, mencionadas em 

diferentes passagens do texto, bem como a «oportunidade dos casos», criam as condições para a 

inovação. O discurso de Francesco di Giorgio evolui numa espécie de ponderação contínua em 
"diástole", entre o que os antigos alcançaram e os modernos propuseram de novo, não sem deixar 
de sublinhar o seu contributo pessoal para a inovação da arquitectura. 

Giorgio, Trait. T/L, [Arte militare e macchine beliiche antiche emodernej. Ma di moltO maggiore effícacia e potenzia questi moderni 
che 1'antico modo, . . .250 

Giorgio, Trait. S/M, I [Principi e norme necessarie e comuni]. [a propósito do tempo em que a madeira deve ser cortada] Alcuni 
antiqui hanno opinione . . . . Ma io per la medesma ragione giudico . . . , 

Giorgio, Tratt. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare 1'acqua]. [Scale] Trova li antichi, espertissimi in Ogni arte, sempre 
avère usate le scale prime e principale volte a mano sinistra . . . . Ma sicondo il mio iudicio chi considera bene 
trovará li antiqui per evitare quês to augúrio solo da man sinistra averle locate 

Giorgio, Tratt. s/M, [Preambolo].. . . per questo dico che nissuno si persuada che tutto quello che in questa mia operetta si 
contiene voglia sia reputato di mia invenzione, perché in moite cose io a mio propósito ho tratto di più autentici libri: 

248. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 67. 
249. Giorgio, Trattati, T/L, [Templi], 1967, tomo 1: 52 
250. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 227. 
251. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 321 
252. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 330 
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e spezialmente da Vitruvio . . . . Ma le forme varie e figure di tempi e case insieme con tutti li altri trattati sono dei 
mio débile ingegno invenzioni;... 

A experiência e a investigação diligente conduzem à descoberta do novo. 

Giorgio, Trail. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. [E questi ho cerchi COn gran diligenzia,] . . . e non ha mai 
trovato omo che di notare simili antiquité si sia dilettato che ne abbi avuto notizia di alcuno; e meravigliomi che né 
Vetruvio né altro autore di architettura in le loro opare non abbi mai fatto alcuna menzione di camini. 
Detto delli antiqui, ora è da trattare delli moderni,.. .254 

Giorgio, Tratt. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare 1 'acqua]. [Acque sullerrane] Perché I 'acqua è moltO necessária al vitto 
dell 'omo et alla utilità, comodità et ornato delia casa, \S 66vJ per maggiore perfezione di questo trattato ultimamente 
è da considerare li modi e vie per li quali se ha la cognizione delle acqua occulte,... li quali modi curiosamente ha 
tratti du più autori, e con fadiga e di<li>genzia facendo più e più esperienzie ho trovato da me. 

Giorgio, Trait. s/M, iv [I templi]. Alcuna volta, da me immaginando et investigando se la [simetria e] proporzione délia 
cornice si potesse réduire allatesta dell'omo, ho visto alcune forme di cornici le quali, benché nelle parti loro si possi 
assegnare similitudine, non si può però trovare la proporzione loro quanto a la misura; ma moite e moite altre cornici 
misurando, ne ho trovate assai le quali hanno la proporzione délia testa, come nel segno si dimostra;... 

(A passagem citada poderia ser entendida como um comentário de verificação da proposição de Filarete, que insiste na 
importância determinante da testa para o proporcionamento de todo o corpo e das obras de arquitectura.) 

A transcrição destas passagens dos Trattati permite compreender a necessidade da observação e da 

investigação, para a inovação e a invenção das formas e de novas soluções. Na obra de Francesco 

di Giorgio, essa parte do novo é intrinsecamente disciplinar, na medida em que assenta na 

experimentação e na extracção de conclusões, sob a forma de regras e preceitos que rectificam a 

prática de desenho conhecida. Daí, nos Trattati, a insistência com que são referidas positivamente 

regras de proporção, a conferir com desenhos e figuras de projecto. O primeiro momento do 

processo do novo é desencadeado com o reconhecimento de que a prática corrente enferma de erros. 
Giorgio, Trail. S/M, [Preambolo]. Onde, avvenga che a molti paia da qualche breve tempo in qua si sia ritrovato la 
architettura, intesi lifundamenti, regule e conclusione d'essa [, peroché] senza arroganzia e suspizione di debita 
reprensione si può dire che tutti li edifici moderni sieno pieni di errori e di parti senza la debita proporzione o 
simmetria. Non dubito [ponto] che da molti [ignoranti e presuntuosi] saro in alcune parti ripreso perché non è 
possibile a ogni omo satisfare, essendo tante sentenzie diverse quanti omini. Ma io, non avendo di questo moléstia, 
solo questo mérito delle fatighe mie aspetto, che da qualche intelligente da alcuna parte mi sera renduta grazie se non 
come determinatore, almeno come motore delli altri ingegni più sublimi e virtuosi. 
. . . affermo farte e scienza delia architettura, delia qualle secondo le forze dei mio débile ingegno intendo trattare, 

257 

Também Alberti discorre sobre o estudo do novo projecto da edificação, pensando o lugar 

concedido especificamente ao desenho e aos modelos de escala reduzida (a maqueta). O 

pensamento da obra de arquitectura é comunicado sob a forma de uma pintura e é transcrito num 

exemplum, um modelo elaborado em módulos proporcionais à obra a edificar na realidade, que 

serve para continuar o estudo da ideia e congregar o conselho de outros especialistas na matéria. 

253. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 297. 
254. Giorgio, Trattati, 1967, tomo n : 332-333. 
255. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 355. 
256. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 390. 
257. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 297-299 ; omitida extensa nota em 298(1 ). 
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Alberti, De re aed. il, [i]. Iccirco vetus optime aedificantium mos mihi quidem semper probabitur, ut non perscriptione 
modo et pictura, verum etiam modulis exemplariisque factis asserula seu quavis re universum opus et singulae 
cunctarum partium dimensiones de consilio instructissimorum iterum atque iterum pensitemus atque examinentur, 
pirusquam quid aliud aggrediare, quod impensam aut curam exigat. 

ibidem. Non mi stancherò mai pertanto di raccomendare ciò che solevano fare le migliori architetti: meditare e 
rimeditare l'opera da intraprendere nel suo complesso e la misura delle sue singole parti, servendoci non solo di 
disegni e schizzi, ma anche di modelli fatti di assicelle o d'altro materiale, oltrecché valendoci del consiglio di 
esperti; solo dopo tale esame potremo affrontare la spesa e la cura dell'impresa. 

Alherti, On the Art of Building. For this reason I will always commend the time-honored custom, practiced by the best 
builders, of preparing not only drawings and sketches but also models of wood or any other material. These will 
enable us to weigh up repeatedly and examine, with the advice of experts, the work as a whole and the individual 
dimensions of all parts, and, before continuing any farther, to estimate the likely trouble and expense. 

Na passagem citada devem ser notadas as palavras utilizadas na versão latina. Alberti refere a 

«prescrição do modo e pintura», fazendo uso de uma palavra que também surge no contexto da 

arquitectura portuguesa, como foi notado anteriormente, e faz referência à existência de modelos 

determinados proporcionalmente, à escala, por meio de módulos. A decisão sobre a obra deve 

contar com o conselho de especialistas. O modelo oferece a possibilidade de verificar a inovação. 

Alberti, De re aed. il, [i]. L'uso di tali modelli permette di avere sotto gli occhi nel modo più chiaro la disposizione . . . . 
Inoltre sara lecito qui senza perdita alcuna apportare aggiunte, diminuizioni, scambi di posizioni, soluzioni nuove, 
anche sconvolgere Passetto primitivo, fino a raggiungere la sistematizione che convenga e soddisfi completamente. 
260 

A ideia é aprofundada na parte final do tratado, numa formulação mais complexa que incorpora 

outros conceitos entretanto expostos. O modelo permite pesar e estabelecer todos os aspectos 

particulares da obra e avaliar, em função da sua finalidade, o decoro e a utilidade da sua disposição 

e ordem261. No discurso de Alberti, o modelo surge como instrumento essencial do pensamento do 

novo em projecto e do lançamento da obra, mas desde logo se constitui, também, como instância de 

avaliação das questões da sua realização material. 

Alberti, De re aed. IX, [ix]. Per mezzo di modelli, dunque, si dovranno progettare gli edifici. Ma il progetto non può 
limitarsi a ciò che deve costruire; occorre altresl prevedere in base ai modelli stessi, e quindi procurarei, ciò che sara 
di utilità nel corso delia costruzione.* 

* 11 passo è di capitale importanza per intedere la celebre affermazione (Li) sulla possibilita di progettare 
mentalmente un edifício «prescindendo affatto dai materiali». La scelta dei materiali è in realtà fondamentale per 
l'A. e il progetto meramente geométrico è visto come una possibilita atta a chiarire il carattere intellettuale 
delTattività architettonica. Già in sede di modello ocorre prevedere minuziosamente tutto ciò che occorrerà per la 
realizzazione dell'opera. 

Comparativamente, a posição de Francesco di Giorgio avança relativamente à importância 

concedida ao desenho como instrumento não apenas do pensamento do projecto, mas de 

apresentação de conceitos e de soluções, e como meio de comunicação da inovação. 

258. Alberti,/. 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1 : 97|96. 
259. Alberti On the Art of Building in Ten Books, 1988 33-34. 
260. Alberti, 1. 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 96. 
261. Alberti, L Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 846. 
262. Alberti, L Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 852 ; Portoghesi, ibid. : 852(1). 
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Giorgio, Tratt. S/M, VI [Parti e forme di porti]. Ma sono molti speculativi ingegni che per loro solerzia hanno molte cose 
invente e deli 'altre antiche come di nuovo ritrovate quelle descrivendo, eper non avère el disegno sono diffwilissime 
ad intendare, perché siccome noi vediamo sono molti che hanno la dottrina e non hanno l 'ingegno, e molti dotati 
d'ingegno e non di dottrina, e molti hanno la dottrina e lo ingegno e non hanno lo disegno. Onde convienne, se quês ti 
vogliono per disegno altre scritture alcune cose dimostrare, bisogno che ad uno esperto pittore lo dia ad 
intendare.263 

A afirmação é antecedida de um comentário, que poderia referir-se a De re aedificatoria. De facto, 

no tratado albertiano, a exposição de conceitos e as descrições não são demonstradas por meio de 

ilustrações, de desenhos e figuras, dificultando a sua assimilação: 

Giorgio, Tratt. S/M, VI [Parti e forme di porti]. Sono per molti tempi stati dignissimi autori i quali hanno diffusamente descritto 
deli 'arte deli 'architettura e di molti ediflzi e macchine, quelli con carattare e lettare dimostrando e non per figurato 
disegno, et in tali modi hanno esplicato li concetti delia mente loro; eper benché ad essi compositori li paia molto 
largamente tale opare sicondo la mente loro avere illucidate, pure noi vediamo che sono rari quelli lettori che per 
non avere disegno intendare possino. 

Francesco di Giorgio estabelece com clareza que a inovação depende de um longo trabalho e 

experiência e do engenho do arquitecto, e que o desenho é o momento da comunicação do resultado 

da investigação e da invenção. 
Giorgio, Tratt. S/M, VII [Macchine per muovere pesi e trarre acqua. Pistrini e mulini] né trovo chi COnsideri che le esperienzie non 
si possino acquistare vere senza longo tempo e dispêndio et impedimento dell'altre cure utili, ma solo quando 
cercano avere alcuna macchina o ingenioso instrumento, vedendo el disegno e parendoli poi cosa breve, la fatiga 
sprezzano delia invenzione. 

O desenho torna-se um instrumento essencial que dá continuidade à invenção. Em jeito de 

conclusão, no final dos Trattati, o discurso do autor desprende-se do contexto preciso e casuístico 

da obra particular estudada por meio de modelos, para afrontar o problema do alargamento do 

pensamento da arquitectura a outras obras e circunstâncias diferentes. 

Giorgio, Trait. S/M, [Conclusione]. [Documento] Uno documento ultimamente non è da pretermettare ai quale dieno avere 
avvertenzia quelli che di questa mia operetta desiderano consequire alcuno frutto, e questo è che questi tali 
s 'ingeg<n>ino avere quale he intelligenzia del disegno, perche senza quello non sipuò bene intendare le 
composizioni e parti deli 'architettura perché le superficie esteriori comprano * le interiori e d 'ogni parte longo saria 
dare esempli, e perché il completo architetto richiede la invenzione per molti casi oceurrenti indescritti che senza 
disegno è impossibile consequire, e perché nonpossendo ogni minima parte dichiarare, quelle che restano <sono> 
nella discrezione deli 'architetto, la quale senza antigrafice è nulla e molte volte manca in quello ancora dove si 
estende. Et ultimamente, come nel principio è ditto, dato che alcuno nella fantasia avesse \M99\ ordinato alcuno 
ragionevole edifizio o vero instrumento, volendo quello fare componare efabbricare, nonpuò senza il disegno 
esprimare e dichiarare el concetto suo; . . . 

* comprano: errore per «coprono». 

O arquitecto completo deve dar continuidade à invenção, para resolver as muitas situações que 

ocorrem e não se encontram ainda descritas, porque surgem pela primeira vez, porque não estão 

provadas. Sem a comunicação pelo desenho é impossível formar uma imagem clara, dependendo 

263. Giorgio, Tratlati, 1967, tomo II : 489. 
264. Giorgio, Tratlati, 1967, tomo II : 489. 
265. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 492. 
266. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 505-506. 
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da discrição do arquitecto a possibilidade de assentar o desenvolvimento de ideia do projecto, a 

partir da incompletude de dados disponíveis. Uma vez designado o seu propósito, o desenho serve 

a declaração clara do conceito da obra. 

Em certa medida, de um ponto de vista interno à disciplina da arquitectura, o dado 

"verdadeiramente" novo, mais do que relativo à formação de uma nova linguagem e à revisão dos 

modos do discurso arquitectural, está na reforma de processos intrínsecos da ars. Procedimentos da 

arte e processos do arteficio que instaura uma nova perfeição da arte da edificação à imitação do 

(mundo) natural. A renovação incide no processo de pensamento da ideia de projecto e dos seus 

princípios de configuração pelo desenho. A representação da forma arquitectural precisa cumprir 

um objectivo duplo de clareza da sua apresentação ante execução da obra, para a prática e o 

conselho, e na execução; do mesmo modo, na sua transmissão através da notação escrita e 

desenhada que viabiliza o seu conhecimento alargado e a divulgação impressa. 

O quadro traçado anteriormente para a situação portuguesa, relativo à passagem do pensamento da 

obra de arquitectura à sua descrição e notação, primeiro através de uma pintura e logo a seguir 

através dos apontamentos de comunicação à obra, que abrem caminho à exposição do projecto pelo 

desenho e tornam possível a interposição da distância do espaço e do tempo, e a diferença de 

autoria, entre o autor da ideia e a fábrica da obra, denota um conjunto de condições que não são 

substancialmente diferrentes daquelas expostas nos tratados do século XV, inclusive podem ser 

compreendidas à luz do pensamento da arquitectura da época. 

Por sua vez, a noção de que o novo "vai por partes" e prossegue através da articulação e da 

composição de variados e plurais contributos que melhoram a ideia e lançam os fundamentos do 

progresso e da utilidade, e aumentam a perfeição e o prazer da arte, ajuda a compreender a natureza 

dos caminhos da inovação. Não há comutação simples de vistas de referimento, nem há substituição 

directa de modelos e linguagens. Por dentro da disciplina, o discurso é de contextura e de assentos 

de mudança, na invenção das ideias que (trans-)formam. Por esse motivo, como escrevia di Giorgio, 

«grande» e «perpétua fama» àquele que inventa, o «louvor» e a «glória estejam com quem primeiro 

edifique e componha» e lance os fundamentos - débeis princípios e fragmentos de figura nova -, de 

onde «nasce a diversidade e a novidade das coisas». 
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12.7 Uma polaridade em dois modos e um meio termo 

12.7.1 Uma noção de géneros das obras 
Gombrich 1960, ref. Charles E. Osgood et. ai we always place any concept into a structured matrix, what they call the 

'semantic space'... .267 

Antes de terminar o livro nono, Alberti retoma em síntese alguns dos grandes temas tratados 

anteriormente: «as obras públicas e as privadas, as obras sacras e as profanas; aquelas que 

respondem a fins práticos, de decoro, de prazer» (De re aed. IX, [xi])268. O modo como é referido o 

conjunto de obras denota subjacente um princípio de ordenamento e distinção dos edifícios que diz 

respeito à forma da arquitectura, segundo a sua função e utilidade, e à sua qualificação que deve ser 

adequada à finalidade. Tais distinções implicam o reconhecimento de que o modo do discurso da 

forma da arquitectura deve adequar-se a cada obra, segundo a sua natureza e circunstância precisa. 

O modo desses diferentes discursos equivale aproximadamente a um ordenamento por géneros 

(estilos), à semelhança dos géneros da arte da oratória (um género simples, um género eloquente e 

um termo médio temperado), ou, como escreve Alberti na passagem acima referida, «quae ad usum, 

quae ad dignitatem, quae ad voluptatem». 

O ordenamento das obras, por géneros, compreende uma definição qualitativa estabelecida de 

acordo com distinções, diferenças e diversidades, e a sua expressão através de um modo, definido 

pela medida de um diferimento relativo a ordenadas polares que coordenam os diferentes domínios. 

Na sua distinção essencial, o modo da obra é percebido ao limite de extremas opostas, 

compreendidas num sistema bipolar. A presença de uma estrutura ordenada por uma tensão 

(bi)polar sugere a tematização de uma terceira posição que viabiliza a possibilidade de resolução 

harmónica do sistema. Já relativamente a uma aproximação mais precisa à determinação da 

qualidade de uma obra, trata-se sobretudo de pensar o modo da sua diferença, num olhar de 

vizinhança, mais do que na visão extremada. 

Arist. Met. 1054b. Uma coisa é a diferença, outra a diversidade. Com efeito, o que é diverso e aquilo de que é diverso 
não devem necessariamente ser diversos por qualquer coisa, mas já que tudo o que é, ou é diverso, ou é idêntico. Pelo 
contrário o que é diferente de alguma coisa é sempre diferente por qualquer coisa, e tanto assim que deve 
necessariamente haver algo de idêntico pelo qual são diferentes. 

ibidem. Mais la différence et l'altérité sont des notions distinctes l'une de l'autre. Pour deux êtres qui sont autres, en 
effet, il n'est pas nécessaire que l'altérité porte sur quelque chose de défini, car tout ce qui est existant est autre ou 
le même ; par contre, ce qui est différent doit différer d'une chose déterminée par quelque endroit déterminé, de sorte 
qu'il faut nécessairement qu'il y ait un élément identique par quoi les choses diffèrent270 

267. Gombrich, Art And Illusion, 5th éd. 1977 : 314. 
268. Alberti, I/Architettura. Dere aedificatoria, 1966, tomo II : 866. 
269. Aristóteles, Metafísica, 1054b, in Rambaldi, "Identidade/diferença", Enciclopédia Einaudi. Volume 10,1988 : 37-38. 
270. Aristote, La Métaphysique, 2 tomes ; nouvelle édition entièrement refondue, avec commentaire par J. Tricot (Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 
1962), tome II :544. 
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Em sentido positivo, a diferença forma a identidade própria, como lugar de resolução da tensão e 

pendente de equilíbrio. Dentro de um género, o discurso próprio de diferença e identidade define-

se sobretudo por meio de uma oscilação de proximidade, e da medida de equilíbrio alcançada. 

Deixamos apontada a ideia de que a ênfase colocada na diferença, nas obras manuelinas, pode 

significar precisamente a notação desse ponto de equilíbrio que se exprime no discurso da obra 

formosa. 

12.7.2 Apontamento dos géneros na arte do discurso 

Cícero distingue três géneros: um primeiro género que se caracteriza pela grandiloquência, a 

amplitude, a gravidade e a majestade, a variedade e a copiosidade da elocução que move e converte 

os ânimos; um segundo género, oposto, que instrui pela precisão, a simplicidade e a clareza da 

exposição sintética e subtil, sem recurso a efeitos de amplificação; finalmente, um terceiro género 

intermédio, temperado, que não possui o carácter incisivo do primeiro, nem a clareza do segundo. 

O terceiro género medeia os outros dois, inscrevendo-se numa posição de excelência neutra que 

participa de qualidades dos dois, mas se distingue essencialmente por uma leveza fluente e uma 

igualdade de modo (no sentido de "não alteração"), e por uma moderação do ornamento. 

Cie Or. 20-21. Tria sunt omnino genera dicendi, quibus in singulis quidam floruerunt;.... nam et grandiloqui, ut ita 
dicam, fuerunt cum ampla et sententiarum gravitate et maiestate verborum, vehemens varii copiosi graves, ad 
permovendos et convertendos ânimos instructi et parati... et contra tenues acuti, omnia docentes et dilucidiora, non 
ampliora facientes, subtili quadam et pressa oratione limati;... Est autem quidam interiectus inter hos médius et 
quasi temperatus nec acumine posteriorum nec fulmine utens superiorum, vicinus amborum, in neutro excellens 
utriusque particeps vel utriusque, si verum quaerimus, potius expers; isque uno tenore, ut aiunt, in dicendo Huit nihil 
afferens praeter facultatem et aequalitatem aut addit aliquos, ut in corona, toros omnemque orationem omamentis 
modis verborum sententiarumque distinguit. 

ibidem. Il y a trois genres de style dans lesquels séparément certains ont excellé . . . En effet il y a eu des gens au style, 
si je puis dire, grandiloquent, avec une profonde gravité de pensée et majesté d'expression, véhéments, variés, 
abondants, graves, bien fournis et pourvus pour émouvoir et retourner les coeurs . . . A l'opposé, des orateurs ténus, 
aigus, pour qui tout est démonstration, éclaircissant, n'amplifiant pas, au style précis, serré et rongé . . . Entre ceux-
ci vient s'intercaler un type d'orateur moyen et en quelque sorte tempéré, n'ayant ni la finesse des derniers, ni 
l'ampleur des premiers, voisin des deux groupes, ne se détachant dans aucun sens, participant de l'un et de l'autre 
ou plutôt, si nous voulons être exact, ni de l'un ni de l'autre: sa parole s'écoule, comme on dit, d'un seule tenuer, 
sans rien étaler que sa facilité et son uniformité, à moins qu'elle n'y ajoute, comme dans une couronne, quelques 
festons et ne relève l'ensemble du style par des ornements mesurés de mots et de pensés. 

O termo médio surge como uma posição de síntese e de diferença que se avizinha e participa dos 

géneros polares, mas não coincide essencialmente com algum deles. Os termos que fixam as 

coordenadas de oposição são os de um género festivo, caracterizado pelo uso de todos os recursos 

da arte do encantamento, e de um género moderado e temperado, em que o uso da regra se submete 

à clareza da exposição do pensamento (Cie. Or. 175-176). 

271. Cicéron, L'orateur, 1964 : 7-8. 
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Cícero expõe o seu pensamento dos géneros da oratória, da simplicidade para o termo oposto da 

complexidade. Em primeiro lugar são nomeados os oradores áticos que falam com simplicidade e 

humildade e se conformam ao que é uso (Cie. Or. 76-90). A subtileza do seu modo requer uma grande 

experiência, na ponderação de um ritmo de exposição livre do condicionamento das regras do 

discurso, que dá a impressão de uma cuidada negligência. O exemplo dado é o das mulheres, de 

quem se diz que a aparência inornada fica bem. 

Cie. Or. 78. nam ut mulieres esse dicuntur nonnullae inornatae, quas id ipsum deceat . . . . 

ibidem. En effet comme on dit de certaines femmes qu'elles sont sans apprêt, à qui cela va bien272. 

A graça é reforçada por algo que não é aparente. O discurso prescinde do recurso a ornatos, figuras 

e insígnias, mantendo um modo de elegância e de refinamento (limpeza, propriedade - munditia). 

A exposição deve ser em linguagem pura («sermo purus erit») e latina, a expressão com um brilho 

claro («dilucide planeque dicetur»), considerando o que respeita a conveniência («quid deceat 

circumspicietur»). Faltam o ornamento agradável e abundante e a audácia das formulações que 

cedem o lugar a expressões comuns, não apenas urbanas mas também rústicas. Dentro do que 

convém a esse estilo, Cícero nota que há espaço para uma "pitada de sal", um humor espirituoso e 
cáustico, a ironia. 
(Deixamos o apontamento, porque sugere um enquadramento que tornava aceitável a pequena "provocação", por exemplo 
notada nas gárgulas figuradas de certas igrejas medievais de comunidades locais de fregueses, ou seja, precisamente em 
edifícios que se caracterizavam por uma arquitectura mais geralmente simples.) 

Numa síntese final, Cícero designa esse género como magno e natural, refinado {salsum) e são 

(salubre) como é próprio dos Áticos. 

O género que perfaz o termo médio (mediocritas) caracteriza-se por um reforço e acréscimo de 

qualidades, relativamente ao género ático, e por uma diminuição relativamente ao mais amplíssimo 

género (Cie. Or. 26-27,91-96). É mais robusto, definindo-se não pelo nervo da elocução, mas por uma 

suavitas plena que se torna agradável, na medida em que é qualificada por uma ornamentação 

contida, não tão copiosa quanto a do género maior. Nesse género, o modo do ornamento pode ser 

compreendido a partir do exemplo de um orador grego, citado por Cícero. A sua oratória corria 

calma e plácida, ilustrada pontualmente por certas expressões que, à semelhança de estrelas, 

sugeriam a transposição de sentidos. O ornamento surge como um brilho particular que ilumina 

certas passagens, e não como um elemento de complemento da forma da obra. Sintetizando, os 

oradores deste género provêm das escolas de filósofos. A oratória é insigne, florida de ornamento 

e elegante. No entanto, não é inteiramente apreciada, seja pelos oradores do género simples que lhe 

272. Cicéron, L'orateur, 1964 : 28. 
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apontam uma falta de precisão, seja pelos oradores do género maior que lhe criticam a falta de 

gravidade. 

Em terceiro lugar surge o género de oratória ampla, copiosa, grave e ornada, de máximo efeito, 

admirada pelo modo de eloquência, que toma conta dos ânimos e comove, e se insinua nos sentidos, 

instruindo com novas opiniões e demovendo de outras estabelecidas (Cie. Or. 97-100). Um dos 

aspectos que caracteriza esse género é o de que a elocução não se limita aos aspectos que satisfazem 

o espírito (a coerência da estrutura do pensamento), para influenciar o público que acolhe o 

discurso. 

Cie. Or. 215. «At eadem verba, eadem sententia». 
Animo istuc satis est, auribus non satis. 
ibidem. Mais les mots sont les mêmes, l'idée est la même? cela suffit à l'esprit, cela ne suffit pas à l'oreille.273 

A oratória eloquente não é só um discurso articulado de ideias, mas é arte de elocução e acção de 

empatia. A exposição de Cícero culmina na afirmação de que nenhum dos géneros de oradores 

merece ser destacado como exemplo a seguir. O orador ideal terá de ser inventado. Em síntese, a 

sua eloquência estará em saber dizer com precisão refinada as coisas simples e com gravidade as 

magnas, e aquelas que estão no meio, temperá-las na sua mediania. 

Cie. Or. loo. is est enim eloquens, qui et humilia subtiliter et magna graviter et mediocrita temperate potest dicere. 

ibidem. L'homme éloquent est celui qui est capable de dire les choses terre à terre avec précision, les choses élevées 
avec force, les choses moyennes d'un ton intermédiaire. 

Inúmeras passagens das crónicas invocam a noção de géneros e de estilos da arte da oratória, 

referem, em particular, uma contraposição de géneros da Retórica. Em dois excertos da crónica de 

D. João, Fernão Lopes explora uma oposição de tópicos, contrapondo à novidade e à formosura de 

uma composição «afeitada» (porventura uma falsidade «afremosentada») a certeza da verdade 

simples, e chã. 
Lopes, Cron. dom Joham, I. Se outros per ventuira em esta crónica buscam fremosura e novidade de pallavras, e nom a 
çertidom das estorias, desprazer lhe ha de nosso rrazoado, muito ligeiro a elles douvir, e nom sem gram trabalho a 
nos de hordenar. 
Mas nos, nom curando de seu juizo, leixados os compostos e afeitados rrazoamnetos, que muito deleitom aquelles 
que ouvem, amtepoemos a simprez verdade, que a afremosemtada falsidade. 

Lopes,Cron. domJoham,\\. Mas nos como ja toquamos em outro luguar, naõ curado do desvairo dos autores, saibamos 
aquelo que se deve de saber e com quoamtas foi posta e como se vemçeo e quoaes capitõis fforaõ em ela e camanho 
espaço durou e que gemtes hi moreraõ, no quoal falamento nõ cumpre emxertar fermosas rezoeë s ne dizeer alguù 
afeitado, mas châamente mostrar por ambolos Reix a certa verdade como pasou. 

273. Cicéron, L'orateur, 1964 : 82. 
274. Cicéron, L'orateur, 1964:35. 
275. Lopes, Crónica de D. João I, I, "Prologo", (1983,1990), vol. 1:3. 
276. Lopes, Crónica de D. Joâol, II, xxxvi, (1983,1990), vol. II : 89. 
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A precisão do registo e da exposição de Fernão Lopes denota que o cronista compreende a sua obra 

no âmbito da historiografia. No género não tem cabimento senão o pensamento e a verdade 

expostos com rigor e clareza, sem miscigenação de comentários e de opiniões, bem como de modos 

e efeitos expressivos. Idêntica aproximação é defendida por Damião de Góis que critica o estilo 

histórico de Gomes Eanes de Zurara (e, também, de Rui de Pina). 

Góis, Chron. do Principe. E deste tempo por diante se pode crer que continuasse Gomez Eanes, porqwe viueo muitos araios 
depois delrei dom Afonso V ter tomado ahos mouros ha villa d'Alcácer, onde ho mesmo Rei ho mandou, pêra ahi 
screuer hos feitos queste conde de Viana dom Eduarte de Meneses, e hos de sua companhia fazião em Africa, e lhe 
screuia cartas de sua propria mão, assaz bem scriptas, e copiosas por serem de Rei, fauor muim notauel, e pêra hos 
que tem cargo d'escreuer tomarem cuidado de ho fazerem quomo a feitos de tam humanos, e sclareçidos Reis 
conuem.... sobela ida de Tanger, ho que se bem conhece, e vé do stylo, e ordem acostumada do mesmo Gomez 
Eanes, posto que algfl as plauras, e termos antigos, qwe elle vsaua no que screuia, com razoamentos prolixos, e cheos 
de metaphoras, ou figuras que no stylo histórico não tem lugar, stejâo mudados em modo mais moderno de falar.277 

Góis, Chwn. do Principe. Dos quaes dous çerquos nam tratto aqui particularmente por Gomez Eanes de Zurara ho fazer 
na chronica do Conde de Viena, dom Duarte de Meneses capitam, e gouernador da mesma villa de Alcácer, com ha 
supérflua abundância, e copia de palauras poéticas, e metaphoricas que vsou em todallas cousas que screueo. 

No Leal Conselheiro, D. Duarte mostra preferência pelos valores da substância, frente a uma 

«formosa e guardada maneira de escrever» que lhe parece inadequada, considerando a finalidade 

da obra, que é destinada a expor os valores da vida virtuosa. 
Dom Duarte, Leal Conselheiro. Desi, porque de minha mão foi todo primeiro / scripto, tirando as coisas de fora em el 
traladadas, delo tanto me nom guardei, teendo mais teençom de bem mostrar sustancia do que screvia que fremosa 
e guardada maneira de screver. 

A natureza intrínseca surge valorizada em detrimento da forma externa, tal como no texto de Fernão 

Lopes que incluía o apontamento de uma apreciação similarmente negativa. É possível que a 

preferência manifestada por D. Duarte possa ser lida como uma figura de modéstia, no sentido em 

que também Garcia de Resende refere o seu «estilo tão baixo». 

G de Resende, Miscellania. e mais vendo esta obra 
escrita por quem carece 
de lingoagem, de doçura, 
de saber, graça, eloquência, 
e em estilo tam baixo, 
que, se vossa Alteza soo 
com o seu fauor lhe não vai, 
be em vam foy meu trabalho. 

O princípio de ordenamento por géneros, praticado na arte da oratória e na tratadística vitruviana 

serve a descrição de outras realidades. Na caracterização da pessoa do rei e de outras figuras 

principais existe uma preocupação em transmitir uma imagem de completude, adequada à 

excelência das personagens retratadas. Rui de Pina descreve o estilo de conversação do infante D. 

277. Góis, Crónica do Príncipe, vj , 1977 : 19. 
278. Góis, Crónica do Príncipe, xvii, 1977 : 46. 
279. Dom Duarte, Leal Conselheiro, [Prólogo],/ 3b-3c, 1999 : 8. 
280. Garcia de Resende, Miscellania, Crónica de D.João II e Miscelânea, 1973 : 336. 
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Pedro em termos que se aproximam do género médio ciceroniano, sublinhando que as suas 

sentenças são graves e substanciais, ou seja, participam da qualidade de um género eloquente. 

Pina, Chron. D. Affonso V.... suas palavras eram graciosas, com doce orgam de dizer, e nas Sentenças muy graves e 
sustanciaaes, . . .281 

Já no caso da figura de estado do tempo de D. João II, como D. Martinho de Castelobranco, vedor 

da Fazenda, a quem é cometida a preparação das festas de casamento do Príncipe, são-lhe 

reconhecidos os atributos que caracterizam o género maior, cheio de gravidade, siso e discrição. 

Pina, chmn. D. João / / . . . . assi nas cousas graves, e de muita importância, como nas semelhantes de festas, e prazer, 
sempre seu siso, descripçam, e saber, foy dos Reys a que sérvio muy estimado. 

Por sua vez, a pessoa real de D. João III detém qualidades maiores semelhantes, ao mesmo tempo 

que a pessoa privada é descrita em termos médios, fazendo referência ao seu modo simples e 

temperado, comedido e regrado. 

G de Resende,Misceltania. nos lugares despejado, em jogos muy temperado, 
em publico grauidade, em comer muyto reglado, 
grã cõdiçam, grã bondade, 
magnânimo, liberal, 
em tudo grande, real, 
isento, sem vaidade. 

Em obras muyto polido, Seus concertos, concertados 
real edificador, de muy reaes paramentos, 
em tudo muy entendido, riquíssimos atilados, 
em plazeres comedido, na capella esmerados, 
em monteiro, e caçador, sumptuosos ornamentos, 

O sistema de ordem dos géneros está presente não apenas na arte da Retórica, em geral, como é 

aplicado em outros domínios, incluindo a arquitectura. Assim, a interpretação dos modos do 

discurso da arquitectura constitui uma aproximação possível às categorias em que assentava o 

entendimento das obras. Nos textos das crónicas encontram-se alguns indícios de descrição, que vão 

nesse sentido, como é o caso da descrição da torre de Belém. 

G. de Resende, chron. dom loam li. E assi mandou fazer entam a torre de Cascaes com sua caua, com tanta e tam grossa 
artelharia, que defendia o porto; e assi outra torre e baluarte de Caparica defronte de Belém, em que estaua muyta e 
grande artelharia, e tinha ordenado de fazer h 0 a forte fortaleza onde ora está a fermosa torre de Belém, que el Rey 
dom Manoel, que santa gloria aja, mandou fazer, pêra que a fortaleza de hû a parte, e a torre da outra tolhessem a 
entrada do rio. A qual fortaleza eu per seu mandado debuxey, e com elle ordeney a sua vontade,. . . 

Garcia de Resende assume a autoria de um primeiro projecto que teria desenhado para D. João II, 

distinguindo o carácter da obra projectada inicialmente, relativamente àquela edificada no tempo de 

D. Manuel. A primeira obra seria uma «forte fortaleza», a segunda tornou-se uma «formosa torre». 

Desde logo, seria possível interrogar o sentido dos termos utilizados, pois a primeira obra 

281. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxxv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 753. 
282. Pina, (Chronica D 'EIRei Dom Joaõ 11, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 969. 
283. Garcia de Resende, Miscellania, in id., Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 375. 
284. Garcia de Resende, Chronica, clxxxi, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 256. 
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projectada é designada como fortaleza, e a segunda como torre. A ordem dos termos inverte o 

sentido da evolução da arquitectura militar. Talvez aí esteja uma indicação subtil de que uma das 

alterações, efectuadas no projecto inicial, teria sido a de elevação do corpo da torre, reforçando a 

imagem de referência heráldica. Essa figura, associada à qualidade de obra formosa, consagrariam 

o novo significado atribuído à torre como lugar de apresentação da pessoa Real e da Coroa. Tal 

sentido seria manifestamente diferente da obra prática joanina que se destinava simplesmente a 

integrar o sistema defensivo da entrada em Lisboa. A mudança de género, de um género simples 

para um género formoso (médio), acompanha a clarificação do novo sentido atribuído ao corpo da 

edificação, como figura visível de um discurso de conteúdo político. 

12.7.3 Os géneros na arquitectura 

Vitrúvio descreve as diferentes colunas, considerando os capitéis como espécies diferenciadas a 

partir de um mesmo princípio de referência antropomórfica. Nesse sentido, os capitéis são 

entendidos como elementos de especificação do género da coluna, o que de certo modo viabiliza a 

interpretação de Luca Paccioli, e também, em certa medida, de Francesco di Giorgio, de que 

elementos invariantes ao nível da modinatura das bases e variadas formas de capitéis se associam 

ao fuste da coluna (esse um dos elementos determinantes da proporção) para definir conjuntamente 

um género da ordem. 

O problema não é indiferente para a história da arquitectura portuguesa, do início do Renascimento, 

já que se verifica o uso de invariantes, na passagem de umas ordens para as outras (a exemplo da 

definição das bases), e uma variação na definição dos capitéis que, por vezes, apenas na proporção 

do cesto apontam o referimento a uma determinada ordem. 

As colunas são entendidas como espécies variantes da figura do corpo humano, sendo a 

caracterização do género dada pela distinção da fonna dos capitéis (além da diferença de proporção 

da coluna). Os capitéis dórico, jónico e coríntio ordenam as referências de analogia à figura do 

homem, da mulher e da jovem (Vitr. IV.i.7). A figura do homem corresponde ao género simples, sem 

ornato (uma espécie nua), e a figura da mulher a um género subtil e ornado. Uma figura de 

juventude, que é identificada com uma imagem de graça e beleza, constitui um género médio de 

síntese, o género formoso. 
Vitr. iv.i.8. Tertium vero, quod Corinthium dicitur, virginalis habet gracilitatis imitationem, quod virgines propter 
aetatis teneritatem gracilioribus membris figuratae effectus recipiunt in | ornatu venustiores. 

Vitmvius/C.Caesariano, iv, i. Ma il tertio quale Corynthio si dice ha imitatione de uirginale gracilitate: per che le uirgine 
per la tenereza de la aetate con piu subtili membri figurati receueno li effecti piu uenusti in lo ornato.285 

285. Vitruvio, De architecture! [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : 62=LXIII(enrre LXI e XLVIII). 
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Do mesmo modo que, na arte da oratória, é dada atenção à recepção da elocução, também a 

recepção das formas da arquitectura, do ponto de vista da leitura da imagem, requer a atenção do 

arquitecto. A graça que o olhar procura depende da proporção das formas. Todavia são necessários 

certos factores de correcção que têm por finalidade obviar distorções sugeridas pela posição de 

visão da obra, nomeadamente ao nível das partes altas dos géneros de ordem (entablamento, êntase, 

...) (Vitr. Ill.iii). A ideia surge como um equivalente arquitectural da arte da oratória, na parte relativa 

à recepção do discurso pelo ouvido. 

Num sentido mais geral, e não apenas ao nível da definição da "ossatura" de um sistema 

arquitectónico de suporte com elementos isentos (colunas), o ordenamento de géneros de 

arquitectura pode remeter igualmente para um sistema tripartido, similar à tríade da arte da oratória. 

Mesmo durante o perídodo medieval, em que o sistema clássico dos géneros foi perdendo o 

fundamento de referência antropomórfica e a referência de sistematicidade dos princípios de 

proporção das formas arquitecturais e arquitectónicas, todavia permaneceu um sentido de 

ordenamento modal da qualidade dos edifícios que procedia de uma distinção polar, a partir da qual 

se perfilava a distinção relativa. Formas caracterizadas por uma expressão de força singela e nua, 

por oposição a formas complicadas pela subtileza e o ornato definem os extremos. O meio toma o 

sentido de uma mediana de síntese, uma qualidade de mediania e de mediocritas que concretiza 

uma imagem de leveza e de graça, com simplicidade e formosura. 

Um dos princípios de polarização desenvolvia-se ao nível arquitectural, entre as formas que serviam 

um discurso de magnificação, pelo peso da matéria e a complexidade das articulações, e as formas 

que anunciavam uma intenção de despojamento e leveza, formando espacialidades abertas e 

luminosamente "aéreas", infladas até ao limite dos planos delineados e de volumes externos 

compactos e claros. 

Um outro princípio de polarização tinha aplicação no domínio do ornamento, colocando frente a 

frente a qualidade naturalista e figurativa de formas exornadas, em alternativa a formas de figuração 

reduzida e notação abstracta, que sublinhavam a harmonia das proporções. O ornamento tornava-

se a perfeição dos planos das estruturas murarias e a disposição dos elementos arquitectónicos de 

suporte, com os quais se compunha a clareza do corpo edificado, no espaço. 

Assim, na Idade Média, certos valores fundacionais do Românico contribuíram para compreender 

a maneira de inscrever a permanência dos modos do tempo e da gravidade, na obra; enquanto que 

a via de Cister ajudava a clarificar a forma austera, que fazia apelo a uma visão essencial. Ou ainda, 

os irmãos mendicantes propunham a redução de simplicidade e despojamento - «médiocres domos 

et humiles habeant fratres nostri» -, que informava a visão de uma mediocridade ediflcativa. A 
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404 Cristóvão de Figueiredo, Deposição no túmulo, c. 1530 (Lisboa, MNAA) 

casa como um lugar de abrigo modesto e solidário, para o tempo provisório da passagem no 

caminho da vida. 

Quando nos alvores do século XV se assiste a uma retoma de referências clássicas, a noção vaga de 

diferenças de modos mantinha-se, pois, operativa, mas era preciso pensar a sua equivalência na 

ordem dos géneros. As características associadas a cada um dos géneros, e a noção de um 

enquadramento de referência bipolar permitiam reatar uma primeira distinção de qualidade das 

obras. 

O trabalho estava em definir as obras na sua «diferença e propriedade» . A expressão de 

Francesco di Giorgio denota que o essencial do trabalho de arquitectura continuava a ser o de 

definição própria da obra, consistindo essa definição num certo modo de especificação, conforme 

à sua finalidade e à sua circunstância. Um trabalho de determinação da propriedade da obra e da sua 

diferença, e da propriedade dessa diferença, tomadas em relação com uma ordem de atributos, 

articulados sob a forma de géneros (de ordens, segundo a designação, a partir do século XVI). 

Aceitando o enquadramento dado pela referência dos géneros de arquitectura, levantam-se duas 

ordens de interrogações preliminares, com vista ao entendimento dos modos das obras. Em primeiro 

lugar, deve ser interrogada a necessidade de responder em cada obra com novidade. Em segundo 

lugar, a interrogação do sistema dos géneros deve ser colocada de maneira a compreender inclusive 

a sua condição essencial de variabilidade no tempo. As referências polares não são "ordenadas" 

fixas, relativamente às quais seria possível relevar a dispersão fragmentada das obras; nem a 

286. Estatuto da Ordem (Paris, 1228), § 35, m Wolfgang Schenkluhn, Archtitektw der Beltelorden. Die Baukunst der Dominikaner imd Franzisktmer in 
Europa (Darmstadt : Wisssenschaftliche Buchgesellschaft, 2000) : 27. 
287. Giorgio, Traltati T/L, [Fortezze], 1967, tomo I : 5. 
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resultante da tensão interna entre extremas define uma constante bissectriz de equilíbrio que 

determina o lugar da obra perfeita. Em certa medida, a figura do sistema é uma invenção produzida 

pela topografia das obras e da pontuação das diferenças, desenhadas no seu tempo. 

A primeira inquirição dá lugar a uma resposta de negação. Existe um largo domínio do exercício 

disciplinar em que a ilusão da novidade não é a força que dirige o pensamento da obra. 

Determinante é a definição de uma continuidade que cria as condições de exequibilidade e assegura 

a reconhecibilidade da obra. Isso é verdade nas obras realizadas num quadro de artesania, em que a 

arquitectura é inteiramente arte da construção, pesando os valores do hábito, da memória e de 

repetição como vontade de expressão de um colectivo. 

Já a segunda interrogação centra o pensamento nos modos de tensão de polaridade e de formação 

da diferença ao meio. A segunda pergunta permite encontrar o sentido da resposta obtida para a 

primeira interrogação. No contexto, parece vir a propósito uma interpelação de Solà-Morales, 

lançada à arquitectura moderna, a partir da relação entre diferença e repetição sistematizada por 

Gilles Deleuze. 

Solà-Morales [1995]. Qué ha significado repetición y diferencia en la arquitectura reciente sino la constante 
problematicidad por la cual la nueva obra arquitectónica debía establecerse precisamente en la encrucijada de estos 
dos términos opuestos? 

Solà-Morales [1995]. Una repetición que solo se hace tensa y creativa con las grietas de la diferencia, con el desequilíbrio, 
la innovación, la apertura y el riesgo.289 

A diferença das obras precisa de um pano de fundo de repetição, essencial ao pensamento da sua 

definição. Trata-se de formar variáveis e de estudar a possibilidade de "infinitas" passagens de uma 

forma para outra, construídas em relações de tensão polar que agudizam pontualmente, numa 

vizinhança dissonante, ou surpreendem pelas «infindas invenções» que fazem a novidade da 

composição. A segunda via de inquirição dos géneros do discurso da arquitectura (géneros, modos 

e estilos, na designação vária que toma o entendimento da ordem presente no discurso da qualidade 

da obra) implica a aceitação do princípio de varietas e da diversidade, num tempo. O percurso de 

interrogação leva ao reconhecimento do modo das obras como um sentimento do tempo, em que são 

ponderados os valores em tensão, e formulado positivamente o sentido de virtude meridiana. 

Obra chã, obra formosa, e mostra de invenção desvairada exprimem o sentimento do tempo, na 

passagem para Quinhentos. 

288. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 133. 
289. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 39. 
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12.8 Um modo e um estilo chão, puro e desornado 

Existe um entendimento claro e contínuo, ao longo do tempo, de que há "coisas" que são (para ser) 

simples e chãs. Esse é o modo de ser natural e é, também, um princípio de determinação da obra de 

arquitectura, de um objecto, como é um modo de ser e de existir da pessoa. A apreciação da 

simplicidade pode ser observada a partir de uma situação de pormenor, notada por Francesco di 

Giorgio. 
Giorgio, Trati. s/M, IV [I rempli]. [Fastígio. Zofaw. Frigto] Sopra del quale epistilo si posa el zofaro*, comunemente ditto fregio, 
el quale può essere di due differenzie, cioè configure e senza; però che se fusse puro e piano senza figure [sculte] 
debba essere la quarta parte meno [alto] che Pepistilo, cioè li 3/4 [delFarchitrave]; [ma] se fusse figurato o intagliato, 
allora debba essere una quarta parte più alto che l'epistilio, acciò che le sculture meglio discernere si possi: onde la 
prima quantità del fregio a quella dell 'epistilio è sesquiquarta e la siconda subsesquitertia**. 

* zofaro: «zooforo», fregio (talvolta adorno di figure di animali). ** In M l'indicazione délie proporzioni del fregio 
figurato precede quella del fregio semplice. L'aggiunta costituisce un tocco di latinismo alquanto forzato (la parola 
subsesquitertia per 3/4 è inusitata, mentre sesquiquarta per 5/4 è coniata su sesquitertia, cioè 4/3. La regola è tolta 
daViturvio(III.v.lO). 

O friso ou fastígio sem figuras, «puro e piano», sofre uma diminuição de um quarto de altura 

relativamente à arquitrave (epistilo). Pelo contrário, se o friso for figurado, será uma quarta parte 

mais alto que o epistilo. Este pequeno apontamento tematiza o essencial da forma simples. E pura 

e chã. A sua qualidade está numa diminuição que não é apenas, realmente, de forma, mas é 

essencial. 

A diminuição figura uma dimensão moral. O facto significativo dá-se com a passagem do sentido 

da obra que é simples naturalmente, para o sentido da obra cuja simplicidade se torna sinal de 

exortação de virtude. A partir desse deslocamento constitui-se a noção de estilo - o estilo chão e 

puro. Mas desse modo, também, o estilo de simplicidade pode tornar-se expressão de valores 

associados tradicionalmente a um estilo de grandiloquência. A simplicidade e a pureza "enchem-

se" de magestade e a qualificação de eloquente surge por acréscimo: «um estilo chão, puro e cheio 

de magestade», 

André Falcão de Resende. E quieto entre pOVO tâo confuso, 
Cantas do nosso bom rei milagroso 
Os seus heróicos feitos fora d'uso 
Em puro e claro estilo, grave e honroso 
A ti, à pátria, aos teus, como é devido 
A sujeito tão alto e poderoso.291 

A mudança de entendimento pode ser observada na variação do significado atribuído à ordem 

dórica. No século XV, a ordem dórica é associada a um escalão mais baixo de representação 

pública, é a ordem conotada com o trabalho, embora, já nesse tempo, a sua utilização no interior da 

290. Giorgio, Trattali, 1967, tomo II : 387,(3-4). 
291. André Falcão de Resende, Tercetos dedicados a Jerónimo Corte-Real (cerca de 1577 ou 1578), in Jerónimo Corte-Real, Poesia ; introdução, selecção, 
fixação de texto e notas de Hélio J. S. Alves (Braga ; Coimbra : Angelus Novus Editora, 1998) : XV. 
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Igreja pudesse mostrar um abaixamento de sentido virtuoso. Na segunda metade do século XVI, em 

plena Reforma tridentina, a ordem dórica mostra-se publicamente como figura de máxima 

excelência, na sua imagem de gravidade simples e majestosa. 

O discurso da obra simples desenvolve-se assim como um delicado equilíbrio de qualidades, entre 

aquelas que são essenciais à conformação, desde a natureza intrínseca à forma desenhada, e aquelas 

que são inculcadas de forma afectada. 

12.8.1 O sentido de chão 

A palavra chão tem origem no termo latino planus que designa um sentido de plano, de superfície 

plana, terrreno de planície, uniforme e igual, rente ao solo, em correspondência com a via ordinária, 

e, em sentido figurado, simples, claro e limpo292. 

Magnum lexicon laiinum, et lusitanum 1833. Planus . .. Cie. plana, lisa, igual, espalmada . . . ; Cie. clara manifesta, evidente, 
certa . . . . Planum facere: Cie. explicar, declarar. Eplano:... do chão, no chão 

A explicação da raiz etimológica permite estabelecer a similitude entre a formulação de Cícero 

(plano, puro), relativa ao primeiro género da arte da oratória e as passagens transcritas 

anteriormente, alusivas a um estilo plano e puro e desornado. 
Cie. Or. 79.. . . elegantia modo et munditia remanebit sermo purus erit et Latinus; dilucide planeque dicetur; quid 
deceat circumspicietur. 

ibidem.. .. il ne restera que la distinction et la netteté. / La langue sera pure et latine, l'expression claire et nette; on 
sera attentif à ce qui est séant.294 

A designação 'baixo' e 'alto' estilo descreve a diferença de modos de uma simplicidade chã e do 

artifício eloquente. 

G. de Resende, Miscellania. mas a natureza he tal, 
que poucos querem ouuir, 
nem aprender, nem saber 
cousas certas, nem verdades; 
e mais vendo esta obra 
escrita por quem carece 
de lingoagem, de doçura, 
de saber, graça, eloquência, 
e em estilo tam baixo295. 

Corte-Real, Naufrágio e Perdição. Escreulhe por ella não palauras 
De artifício affeitadas, & alto estillo: 
Naõ cura de ornamento imaginado, 
Nem se cansa em mostrar sotil engenho. 
Mas com frasi singella, mil verdades 
Lhe diz la dentro d'alma offerecidas.296 

292. Gaffïot, Dictionnaire Latin Français, s.v. "Planus", 1934. 
293. Magnum lexicon latinum, et lusitanum, .v. v. "Planus", 1833. 
294. Cicémn, L'orateur, 1964:28. 
295. Garcia de Resende, Miscellania, Crónica de D. João U e Miscelânea, 1973 : 336. 
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No sentido de 'baixo' e de 'plano', a palavra chão é usada para significar um lugar urbano não 

cercado, e para designar uma propriedade (por exemplo, nos registo de propriedade e nos 

documentos de emprazamento). 

Lopes, Cron. dom joham, i assi de terras castelladas come chãas, . . . 

Lopes, Cron. dom Joham, ii. [Doações a Nun'Alvares] E diziam os que esto viraõ que esta fora a mais fermosa e rica 
doação que nenhu rey que na Espanha fose [fizese] aa alguû seu vasalo com que divido não ouvese, estimando as 
vilas cerquadas e terras chaãs que sua remda pasava de dezaseis mil dobras. 

Transcrevemos um caso de uso corrente do termo chão, para designar uns terrenos agrícolas, e, 

igualmente na mesma época, uma situação em que a palavra chão serve a notação da qualidade da 

forma de certos objectos de prata. O contexto em que surge a palavra é relevante, pois trata-se de 

uma situação que envolve as famílias de mestres de obras da Batalha, em especial, de Fernão de 

Évora. 
O primeiro documento refere-se a um talho de herdade, pertencente ao mosteiro da Batalha, que o pedreiro João Aries 
trazia emprazado e já não podia continuar a amanhar, por estar velho (no princípio do século era dito «homem delrei» e 
figurava como testemunha em outro aforamento). O segundo documento refere-se à escritura de venda de uma vinha e 
uma herdade, entre Branca Anes, viúva de mestre Conrate, e as filhas Catellina Anes, mulher de Mestre Guilhelme, e 
Branca Anes, viúva de João de Sintra (na definição das confrontações é citada a vinha de um João Anes). O pagamento é 
realizado parcialmente com a entrega de objectos de prata, concretamente quatro taças «de prata chãs» e um copo «de 
prata chão que tem no meio lavor comum com algum douramento». 

"Instrumento de encampamento" de chão aforado, igreja do mosteiro da Batalha (1429, Janeiro, 18). . . . O dito J o h ã A n e s , r eque reo e d i se 
ao dito prior e frades, que asy estauom juntos, que elle fezera uinha no dito chão, porem que elle teue feita a dita 
uinha no dito chaoo que elle era uelho e depossado e proue em tal gisa que por uilhice nom podia nem pode adubar 
e por a probeza nom pode pagar a dita pensom,. . . 

Carta de venda de propriedade junto do mosteiro da Batalha (Tojal, 1466, Janeiro, 20) a qual l v i n h a e h e r d a d e VOS V è do p o r p r eço 
certo e nomeado que conheço que de vos logo receby, presente o tabeliam e testemunhas jussso nomeadas - ss. - dez 
mil r.s per esta guisa que se segue, primeiramente por quatro taças de prata chãas e por huû copo de prata chaão, que 
tem no meo lauor comum com alguû douramento, e per cinque cruzados e per hu a dobra de banda e huû escudo 
douro e per huû grosso deste Regno, por que tanto a mym e a uos aproue, e do preço vos a mym nom ficastes nem 
h û a cousa por apaguar. 

Sousa Viterbo acrescenta que no verso da carta «está a carta testemunhável de posse dada a mestre Guilhelme, sendo 
testemunhas, entre outros, Fernão de Évora, mestre das obras do mosteiro, e Ayres Fernandes, pedreiro». Aliás, a partir 
destes e de outros documentos, podem estabelecer-se algumas das relações familiares que unem a descendência feminina 
de Margarida Anes, ama de Afonso Domingos, e os mestres da Batalha e do paço de Sintra, em particular a filha Branca 
Anes, segunda mulher de mestre Conrate (a primeira foi Leonor Anes), com uma filha homónima, mulher de João de 
Sintra, e outra, Maria Anes, casada com Fernão de Évora. Como testemunhas figura entre outros mestre Guilhelme que 
assume a direcção do estaleiro depois da morte de Fernão de Évora, em 1477. 

Os excertos citados permitem fazer uma aproximação à difusão de obra chã, em meados do século 

XV, por via da citação de João de Sintra que remete para as obras realizadas no paço de Sintra, ainda 

na primeira metade do século, e de Fernão de Évora, que articula a relação com a obra do claustro 

296. Jerónimo Corte-Real, Naufrágio de Sepúlveda, 2 tomos, Canto I ; composto em verso heróico, e oitava rima (Nova edição conforme a primeira de 
1594 ; Lisboa : na Typographia Rollandiana, 1840), tomo 1: 40-41. Corte-Real, Poesia, 1998 : 10. 
297. Lopes, Crónica de D. João I, I, clxxviii, (1983,1990), vol. 1: 383. 
298. Lopes, Crónica deli Joãol, II, li, (1983,1990), vol. II : 138. 
299. Viterbo, Diccionano dos architeclos,s.v. "Estaco (Mestre)", 1904, vol. I, n.° 200 : 304. 
300. Viterbo, Diccionano dos architectos, s.v. "Conrate (Mestre)", 1904, vol. I, n.° 138 : 221. 
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406 

Lourinhã, igreja matriz, a porta lateral norte 
Moura, portado de casa quinhentista 

de D. Afonso V. O copo de prata é chão, e o seu lavor é comum. A qualidade de comum é essencial 

à ideia de obra chã. 

Já nessa época pode ser documentado o sentido de virtude que a obra chã encerra. Um dos modos 

de notação desse sentido virtuoso é dado pela indicação de honesto, de que se serve Rui de Pina para 

qualificar a sepultura de D. Sancho I, no mosteiro de Santa Cruz, que era «chã e muito honesta». 

Pina, Chmn. D. Sancho I.... acabou santamente sua vida em idade de noventa e hum annos . . . , dos quaes sendo liante, 
e Principe e Rey Reynou em desvayrados tempos, setenta e três annos, onde seu corpo, que era muy grande, e bem 
composto, foy loguo ungido, e metido com grande solenidade em hum Moymento de pedra, sepultura para tam 
grande Rey, nom sumptuosa, antes chãa, e muy onesta, posta por entaõ em huma Capella do Moesteyro de Santa 
Cruz, que elle novamente fundou, e larguamente dotou, em que tinha singular devaçaõ, e depois ho muito alto, e 
excellente Principe EIRey D. Manoel deste nome ho primeyro nosso Senhor, porque em todas suas obras sempre foy 
Principe muy perfeyto, e sobre todo muy manhifiquo, mandou remover ha dita sepultura, e pòr no mesmo Moesteyro 
em outro luguar que lhe pareceo mais conveniente para ennobrecer, e intitular como ha taõ excellente original, e ha 
taõ dino Rey, seu mayor, e Antecessor se devia. 

A contraposição dos termos «não sumptuosa, antes chã e muito honesta», indica o modo como a 

tensão de polaridade em dois termos permitia enquadrar o sentido da intervenção no monumento 

funerário, devida a D. Manuel. Por sua vez, a indicação de 'honesto' introduz um sentido virtuoso 

de contenção, de recolhimento e privacidade. 

Kempshall 1999. [Segundo Santo Agostinho]... honestum is what is sought for its own sake and is the subject of 
enjoyment; utile is what is directed towards something else and is the subject of use.3 

405 406 

301. Pina, Chronica do muito alio, e muito esclarecido principe D. Sancho 1, i, (iónicas de Rui de Pina, 1977 : 16. 
302. Santo Agostinho, De Diversis Quaeslionibus LXXXIII, ed. A. Mutzenbecher (Corpus Christianorum, Series Idalina, 44), XXX : 38 ; in Kempshall, 
The Common Good, 1999 : 22. 
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No contrato de João de Castilho para a obra do claustro de D. João III, a parte da obra aparelhada é 

descrita nos termos de uma «boa obra chã ao Romano». A expressão é decisiva para sustentar o 

sentido mais preciso do uso da designação chão e chã. 

"Treslado do contrato das obras deste comvento que Johão de Castilho tem dempreitada" (533, Junho, 30). A crasta prjncipall terá dalto .SS. 
de lageamento ate o ponto da abobada trjnta e cinquo pallmos,.. . sera de pedra e call e posto que a ordenança e 
emlegimento destas abobadas este emlegido com cruzeiros e chaues nã serã senã de berço em volta Redonda com 
seus arquos somente em direito dos botareos da dita crasta, os quaes mouerão das Represas asy como vã ordenados 
no dito debuxo, e averã suas çimalhas a Roda de que as ditas abobadas ã de mouer dambas as partes e serão dallgua 
boa muldura lavradas que bê pareça ao Romano e terão de secada htí pallmo e dalto hù pallmo e três dedos, e o 
asento delias sera por cima do ponto dos arcos e na outra parte no mesmo direito dos ditos arcos serã lavrados 
dallgû a boa obra chãa ao Romano, e terá de largo dous pallmos e dalto meo pallmo e as quatro capelas que se ã de 
fazer nas quatro engas da dita crasta, serão pelo theor e ordenança do debuxo com sua cruzarja ao Romano, com sua 
talha muy ordenada e a chaue prjncipaal serã três palmos e meo, e as outras de três pallmos.303 

O sentido exacto do uso do termo «boa obra chãa ao Romano» faz, em primeiro lugar, a designação 

de uma "coisa" que poderia ser nomeada, preferentemente, como modo, em alternativa a estilo: o 

modo «ao Romano», com a maiúscula a reforçar a invocação de nação. Seja lembrado que Pérouse 

de Montclos associava o modo, no masculino, a um sentido de nacional . Em segundo lugar, 

precisa-se a ideia de que a "coisa"-modo (ao Romano) podia ser realizada de diferentes maneiras. 

Poderia ser de maneira chã ou, por contraposição, de outra maneira mais qualificada e mesmo 

sumptuosa. E sendo chã, podia ser ao «Romano» ou segundo outro modo. A formulação viabiliza, 

por assim dizer, o entendimento da presença contemporal de uma pluralidade de modos (ou estilos), 

admitindo a distinção, dentro de cada um, de diferenças que encontram uma equivalência de sentido 

nos géneros da arte da Oratória, e são instrumentais para enquadrar a determinação do que deve ser 

adequado à circunstância de cada obra. 

12.8.2 Simples e comum, máxima minoranza 

A ausência de ornamento ou a sua presença discreta são essenciais na definição de um sentido do 

que é chão. Nos textos portugueses, a referência a um «estilo cfeornado» indica que o carácter da 

obra é pensado, em primeiro lugar, a partir de uma redução dos efeitos que são alcançados por via 

da decoração. O discurso assenta na minoração do ornato. A redução do ornato que obedece a uma 

necessidade essencial exerce-se, sobretudo, no espaço dado à especificação, afectando aos 

elementos que fazem a composição de diferença e singularidade de cada obra. 

O despojamento que resulta da minoração do ornato toma um sentido positivo na medida em que 

abre espaço ao máximo efeito das qualidades essenciais de simplicidade e clareza da forma 

arquitectural. A obra chã assenta num exercício da simplicidade essencial a vários níveis, desde a 

303. Viterbo, Diccionano dos architectes, s.v. "Castilho (João de)", 1904, vol. Ill, n.° 119-tó : 264. 
304. Ver: 180,953. 
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concepção da disposição arquitectural e da configuração ortográfica, à clareza da forma construída 

em relação com a sua finalidade, aos meios de materialização. 

Q. deQuincy, Encyœpedie. Le simple donc, ou la simplicité, est, dans tous les arts, une qualité essentielle.... 
Trois sortes de simplicité doivent donc se trouver dans l'oeuvre de l'architecte. Simplicité de conception dans le plan 
général d'un édifice. Simplicité dans l'effet général qui doit en manifester le but. Simplicité dans les moyens d'où 
dépend son exécution. 

A simplicidade, segundo Quatremère de Quincy, assenta na definição de um princípio de ordem 

natural dos elementos que compõem a obra; de economia na disposição das ideias e imagens, 

distinguindo o principal do acessório; e de aplicação judiciosa e moderada do ornamento. 

Q. de Quincy, Encyœpedie. La simplicité . . . consiste à établir dans les éléments dont se compose chaque ouvrage, l'ordre 
plus naturel, à en disposer les idées et les images avec cette économie qui nous les présente, comme le fait la nature, 
c'est-à-dire de manière, que le principal n'y soit jamais offusqué par les accessoires, que tous les détails y soient 
distribués et gradués en leur rang, pour faire valoir et briller l'ensemble... . 
La simplicité d'effet résulte également de l'emploi judicieux et modéré des ornements.306 

Na parte da «simplicidade de efeito», Q. de Quincy coloca a necessidade de controlar o 

delineamento da forma exterior da obra, para alcançar um efeito de unidade formal, por oposição a 

uma arquitectura de efeito mistilíneo, de arbitrária diversidade que substitui um princípio da 

necessidade e da utilidade, por um jogo pueril de modos e géneros de gosto, e de luxo efémero . 

Gregotti 1991. Semplice è . . . il contrario di misto, combinato; fa riferimento all'idea di unitário e omogeneo, privo di 
aggiunte possibile, in cui non figurano elementi compositivi caratterizzati da vita autónoma. È cioè qualcosa che ha 
raggiunto, in cui sembra che nulla possa essere tolto o aggiunto, in cui tutte le ragioni che lo compongono hanno 
trovato un próprio asserto provvisoriamente definitivo. 
L'architettura, la grande architettura, è sempre stata tentativo di riduzione a un'unica ragione dei problemi delia 
costruzione, delPuso, dei contesto e dei simbólico . . . 
La semplicità di un edifício ha poi a che fare con il silenzio: è costituzione di una pausa nel tumulto del lingguagio, 
precisa lo scarto di senso tra i segni, appare come la fissazione orgogliosa di un'infinita serie di esitazioni, prove, 
cancellazioni, esperienze: è la riscritttura di cio che abbiamo sempre saputo. II progetto semplice distrugge ogni 
nevrosi dell'avvenire, «restituisce al passato - come scrive Merleau Ponty - non già una sopravvivenza che è forma 
ipocrita dell'oblio, ma una nuova vita che è forma nobile delia memoria». 
La semplicità di un edifício è anche aspirazione a instaurarsi vicino all'origine stessa de 11'architettura, ad apparire 
come da sempre presente, stabilmente físsato al terreno e al cielo, in discussione aperta col circostante, a partire dal 
riconoscimento e dalla critica délie reciproche identità e distanze.308 

O discurso da obra chã funda o seu sentido na razão natural, em alternativa à complicação da obra 

formosa, de aparato eloquente. Uma simplicidade alcançada ao nível da conformação da obra 

(Gestaltung) pode levar, no limite, a um efeito de compacticidade da forma exterior que se torna 

um dos traços característicos de um discurso chão. 

Vários autores referem esse efeito de compacticidade, por exemplo, Kubler que alude à imagem de 

box churches, a propósito das igrejas portuguesas chãs do período clássico. Contudo, o fenómeno 

não é exclusivo de obras portuguesas do Classicismo, antes parece ser inerente a um modo de fazer 

305. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Simple, Simplicité", tome IIIe, 1825 : 382,383. 
306. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Simple, Simplicité", tome IIIe, 1825 : 383,384. 
307. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Simple, Simplicité", tome IIIe, 1825 : 384. 
308. Gregotti, Dentro l 'architettura, 1991 : 88. 
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chão. Nussbaum recorre à indicação de um efeito de "compactação em bloco" (Verblockung) , 

para significar um fenómeno idêntico de compacticidade de volumes, e de delineamento cúbico da 

forma exterior da edificação que reconhece em igrejas góticas da Alemanha. 

Quatremère de Quincy chega a uma conclusão semelhante a propósito do carácter compacto que 

que define os edifícios de «estilo severo». Para este autor, a severidade é o oposto de agradável, e 

o resultado de uma redução do programa arquitectónico ao estritamente necessário, uma redução 

que negligencia «todas as formas e todos os ornamentos acessórios de onde resulte a impressão de 

variedade, de riqueza e de luxo» 
Q de Quincy, Encycopedie. Le plus nécessaire, dans un édifice quel qu'il soit, est, sans contredit, la solidité. Mais 
l'architecture exige le mérite de la solidité, d'abord dans la réalité de la chose, ensuite dans son apparence. La solidité 
réelle et positive peut tenir uniquement, et à certains matériaux, et à un certain emploi de ces matériaux, dont l'effet 
n'aura aucun rapport sensible avec le goût, ni avec les impressions de nos sens. Mais la solidité apparente résulte de 
certaines dispositions de masses, d'un certain accord entre les pleins et les vides, d'une certaine rectitude de lignes, 
qui produisent l'impression de la qualité qu'on appelle sévérité.... Ce qu'on appelle sévérité, en architecture, tiendra 
donc à une grande simplicité de plan, à une grande uniformité d'élévation, et aussi à une grande économie 
d'ornemens. 

O ponto de vista de Quatremère de Quincy é especialmente interessante, porque a sua interpretação 

de «estilo severo» é explicada no quadro da arte da oratória. O excerto anterior prossegue do 

seguinte modo: 
Q. de Quincy, Encycopedie. On entend peut-être mieux la sévérité sous ce dernier rapport. 
Effectivement, c'est ainsi qu'on l'explique, et qu'on la définit dans les arts du discours. On y distingue le style sévère 
et le style orné. Le premier est celui des écrivains et des orateurs ordinairement les plus anciens, qui, dans chaque 
sujet, occupés principalement des choses plus que des mots, jaloux d'instruire plutôt que de plaire, de prouver, en 
s'emparant de la raison plutôt que de l'imagination, ont négligé les charmes de la diction, et préféré la solidité de la 
logique aux fleurs de la rhétorique. On reconnoît le style orné, à une certaine prétension dans la variété des tournures, 
dans le choix des formes, dans la recherche des images, dans le soin de flatter agréablement l'oreille par les 
mouvements cadencés, et des chutes variées, [corn.] 

O mesmo se passa com o estilo severo na arquitectura: 
[com] Les maîtres de ce style se font remarquer par l'attention qu'ils portent, avant tout, aux qualités fondamentales 
de l'art de bâtir, par le soin qu'ils ont de ne rien mettre de superflu dans leurs compositions, de s'en tenir à 
l'expression propre de chaque caractère, et à l'exécution scrupuleuse des proportions de chaque ordre, de rien 
innover dans les types reçus, de subordonner les ornements, c'est-à-dire l'agréable à l'utile, c'est-à-dire aux formes 
constitutives des membres dont se compose le corps d'un édifice. 

Na leitura de Quatremère de Quincy, a severidade denota a emissão de um juízo de valor sobre os 

efeitos da redução praticada, sobretudo na parte em que essa redução implica prescindir dos meios 

que favorecem a condição de empatia da obra, em especial o ornamento que suaviza os contornos 

da forma e cria a impressão de agradabilidade. 

309. Nussbaum, Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik, 1994 : 54,204. 
310. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Sévère, Sévérité", tome IIIe, 1825 : 378. 
311. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Sévère, Sévérité", tome IIIe, 1825 : 378. 
312. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Sévère, Sévérité", tome IIIe, 1825 : 378. 
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O efeito de caixa e de compacticidade também pode ser alcançado por meio da rarefacção da 

pormenorização arquitectónica que acompanha a diminuição do ornamento e mesmo a sua 

eliminação, como elemento-rata/a aplicado na transição de escalas, na passagem entre espaços, na 

condução da luz, e no encontro de materiais. A redução do pormenor e do ornato acentuam um 

efeito de clareza da forma arquitectural. Porém, ao mesmo tempo, a minoração da notação da 

pequena escala, por meio do pormenor e do ornato, tem como consequência a instauração de uma 

espécie de acuidade elementar comum a várias escalas e invariável, na visão à distância, como na 

proximidade. O efeito dessa invariante elementar de acuidade constitui uma explicação para o facto 

de certas obras chãs parecerem não "ter escala". Pelo contrário, nas obras em que há articulação de 

pormenores e representação figurativa e iconográfica, a notação local indica a mudança «de 

acuidade, de variação das escalas de representação» , orientando a percepção da forma e 

ajustando-a aos diferentes lugares. 

Uma outra consequência da minoração do pormenor e do ornamento é a determinação vaga e 

indiferenciada da obra. Clareza arquitectónica e um indiferenciamento de natureza geral conjugam-

se na definição de uma obra que se torna útil como modelo do comum, e como exemplo de 

aplicabilidade "universal", formando como que um máximo denominador da reconhecibilidade 

comum. Nesse sentido, a obra chã aponta para a uniformidade e para um princípio de uniformização 

de resposta, que tem especial utilidade na aplicação às obras mais comuns, sejam as de arquitectura 

civil como as obras públicas. 

A ideia de um fundo de indiferenciação, sobre o qual se destaca uma distinção acrescentada pelo 

ornamento sem alteração significativa da forma arquitectural (o que implica a continuidade de uma 

natureza essencial simples), é desenvolvida por Q. de Quincy em torno dos modos de qualificação 

da arquitectura doméstica, e da sua diferença relativamente aos edifícios públicos. 

Q. de Quincy, Encyclopédie. La simplicité, Ia modestie, une sorte d'élégance sans luxe, pouront varier, sans cependant les 
rendre trop dissemblables, les habitations des particuliers. Les palais des grands & des souverains auront pour motif 
le rang & la qualité de ceux qui doivent les habiter. Les palais, en général, ne doivent point sortir des formes & de la 
manière d'être des maisons particulières. Je n'y voudrais de changement que dans l'échelle & les proportions; je 
voudrais enfin qu'ils indiquassent un homme plus élevé, mais non d'une autre nature que les autres. A cet égard, les 
palais de Florence & de quelques villes d'Italie peuvent rendre mon idée; les palais n'y font que des maisons plus 
hautes & plus spacientes, mais toujours dans le même mode que les moindres habitations; il n'y a de différence que 
dans la proportion. C'est aux monuments publics que je réserve toute la pompe des colonnes, des péristiles, toute la 
richesse des ordonnances.3 

Na arquitectura doméstica, seja nas casas comuns como nos palácios, Quatremère de Quincy 

recomenda o uso das formas simples, segundo o que é próprio à natureza essencial de tais obras. A 

313. Joaquim Vieira, "Desenho e Escala", O Desenho e o Projecto (1994), 1995 : 109. 
314. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Caractère", tome Ie, 1788 : 507-508. 
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haver distinções, essas serão de dimensão, medida e proporção das casas. A ideia completa-se com 

a noção de que a pompa e a riqueza devem ser reservadas para determinados monumentos públicos. 

Deve existir uma relação de proporcionalidade entre a qualidade dos cidadãos e os sinais de 

qualidade significados nos monumentos e nos edifícios públicos que compõem o quadro de vida das 

comunidades, como os paços de concelho. 

Q. deQuincy, Encyclopédie. La richesse de la ville & du commerce, Popolence des citoyens, doit se peindre dans la maison 
commune, ou l'hôtel-de-ville, qui est le rendez-vous des habitants & le chef lieu des affaires. 

A simplicidade de uma forma essencial tem o fundamento nos costumes, e daí toma o sentido de 

medida e de proporção que forma a expressão de modéstia. 
Q. de Quincy, Encyclopédie. Point de doute que les moeurs sont la base du caractère fondamental de l'architecture de 
chaque peuple 

A propósito da obra de Heinrich Tessenow, G. Grassi desenvolve a ideia de uma procura de 

simplicidade como um propósito de maior englobamento da arquitectura, entendida como trabalho 

colectivo, por diferença da citação que individua o aspecto contraditório de singularização. A 

simplificação não surge como um modo alternativo de fazer arquitectura, antes constitui a sua 

condição necessária: «essa non può essere vista come una fase el processo di defínizione formale, 

ma è il processo stesso» . 
Grassi 1974. Se il processo di semplificazione formale può essere visto come il compito più complessivo 
deU'architettura intesa come lavoro collettivo, invece la nozione di citazione ne individua Paspetto contradditorio. 
Parafrasando Tessenow possiamo dire che, se la semplificazione è il percorso più lineare per raggiungere elementi 
di certezza, la citazione è il modo più convincente per manifestare e per coltivare anche il dubbio. La citazione, 
ricordandoci che il processo deU'architettura ha dei punti culminanti, vuol rivelarcene senza mezzi termini anche i 
limiti riconosciuti. II limite individuale e il limite deU'architettura stessa rispetto alia ricchezza dei mondo 
rappresentato. 
Naturalemente qui viene preso in considerazione soltanto un certo uso delia citazione: quello in cui 1'elemento 
riproposto tale e quale rappresenta anzitutto sé stesso. 

Simplicidade e certeza, por um lado, citação e ambiguidade, por outro, desenham referências 

estremas do processo da arquitectura, entre um sentido do colectivo e o limite individual. 

Do ponto de vista da nossa argumentação, o entendimento da procura da simplicidade, como um 

factor de sentido comum e colectivo, é essencial para fazer a ligação entre um modo de simplicidade 

chã da arquitectura e o mundo da artesania. O modo chão implica um saber de artesania e um 

conhecimento experiente, que fundam a clareza da obra, em função da sua utilidade e finalidade. 

Gregotti 1991. La defínizione, la misura, 1'integrità di forma e costruzione, la definnizione dei rapporti tra area e 
manufatto, tra manufatto e suolo sarebbero gli strumenti principali deU'architettura di questa minoranza. 

315. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Caractère", tome Ie, 1788 : 509. 
316. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s. v. "Caractère", tome Ie, 1788 : 506. 
317. Grassi, "L'architettura come mestiere . ..", in Tessenow: Osservazioni, 7" éd. 1987 : 46. 
318. Grassi, "L'architettura corne mestiere . . .", in Tessenow: Osservazioni,!" éd. 1987 : 47. 
319. Gregotti, Dentro l'architettura, 1991 : 46. 
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Existe diferença entre o que é simplesmente simples, e a simplicidade como propósito elaborado, 

formulado nos termos de um estilo chão. O estilo chão é mimesis de um modo natural simples do 

saber e de fazer a arquitectura. A designação de estilo faz como que a exortação da necessidade do 

modo simples, apelando às condições que este institui. A validade da resposta simples, a ordem e a 

economia da exacta suficiência dos meios, em relação com os fins, e a sua verdade à luz do sentido 

de decorum. 

12.8.3 A obra chã, um propósito de acção moral 

O discurso da obra chã é essencialmente moral, no sentido em que a simplicidade é tomada como 

uma figura de honestidade e de verdade. São inúmeros os exemplos de uso da palavra chão para 

fazer a designação de noções de simplicidade, de afabilidade, de honestidade de um modo de ser e 

de estar na vida das pessoas. 
Lopes, Cron. domjoham, II. [Dona Filipa de Lencastre] Em ella avia hû a chaã comversaçaom proveitosa a muytos, sem 
oufana de seu reall estaado, com doces e graciosas palavras a todos prazivees douvir. 

Lopes, Cron. dom Joham, l i . . . . e hfl s diziam que as tréguas foram quebramtadas por a parte adversa; e outros que as 
quebramtara seu comtrairo, que em estas duvidas e por todallas cousas virem a boa iguoaldade que leixasem as 
desputaçoes que tarde ou numca averiam fim; e que tomasem outro modo de razoar chaom, sem mestura de mães 
dirietos, posto que algu as cousas ja per elles aleguadas repricasem em seus fallamentos. 

Lopes, Cron. domjoham, II . . . nã pareceria a Deos nè ao m Q do que as pazes que se fizesem eram chãas e de boa 
vomtade;. . . E fazemdose asy que veriam todos cllaramemte que elle cham e de boa vomtade vinham as pazes,. . . 
322 

Lopes, Cron. dom Joham, II. [Conversações de paz entre Portugal e Castela, resposta de Castela]. . . comvem todavia de 
sefallar seguumdo disemos nos malles e dapnos que posados foram e em quoaes quer outras cousas que chaãmemte 
com sam comciemcia emtemdemos que se devem de faltar por todallas cousas ficarem chãs e em tall estaado, como 
se numca amtre taes Regnos ouvese guerra nem discórdia, salvo boa paz e irmamdade. 

Livro dos Conselhos,"Crença d e\rey que Per o Jfante dom fernando enujou a seu Jrmão o Jfante dom Pedro" (1429, Maio, 1). . . . m a s e m es to 
se enxergam os leaes e verdadeyros e obedientes seruj dores, onde as cousas feytas por seu senhores contra seu prazer 
e seu Juizo eles as Recebem asy bem e temperadamente em seus Corações que non solamente // lhe obedecem e non 
contradizem parçeyramente mas nem per escrito nem per palaura nem per continença arrufada nem triste nem per 
obra contrafeyta dão a entender a el nem a outros seu sentymento, mas lympamente dizem a seu sennor a razom 
chãmente o qwe lhes parece offereçendo se prymei'ro a deus em Receber toda detrimjnaçâo por boa que em eles e em 
seus feitos quiser dar, sem consentyr que lhe fique contradição no coração que lhe empeçimento possa trazer /.. . 

Pina, Chmn. D. Affonso v. [Levantamento de Lopo Vaz Torres com a vila de Moura pelo rei de Castela]... mas o Pryncepe 
que deste seu allevantamento prymeiro foy muyto sentido, nom se segurando nem fy ando já dei le pêra o segundo se 
o fizesse, e assy por elle nom estar chaaõ a seu servyço, teve o Pryncepe maneira como 

Pina, Chwn. D. João II. [Embaixada de dom João II ao rei de Manicongo]. . . encomendandolhe que arrenegasse os 
Idollos, e feitiçarias em que adoravam, e criam, e que nom creesse, nem consentisse a algum seu nelles créer, 
dandolhe pêra isso aquellas razoens que chaam, e positivamente podessem créer, e se deviam dar pêra as elle em 
alguma maneira melhor entender, e sentir. 

320. Lopes, Crónica de D. João I, II, xcvii, (1983,1990), vol. II : 226. 
321. Lopes, Crónica de D. João I, U, clxxix, (1983,1990), vol. II : 396. 
322. Lopes, Crónica de D. João I, II, clxxxi, (1983,1990), vol. II : 400. 
323. Lopes, Crónica de D. Joãol, H, clxxxix, (1983,1990), vol. II : 420. 
324. Livro dos Conselhos, f. 53v-54, 1982 : 51. 
325. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cciv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 865. 
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As passagens citadas tematizam uma simplicidade chã e honesta, temperada por um sentido de 

medida que qualifica a pessoa, na sua vida e na acção. A noção de honestidade poderia ser lida como 

um topos de modéstia ética que deve ser presente nas pessoas, em especial nas pessoas de condição 

e mais alto estatuto. Em articulação com a noção de modéstia e de honestidade, a simplicidade toma 

a precisão de um modo submisso (Cie. Off. 1(26).90) que a palavra chão designa propriamente 

relativamente à forma, na ideia de planu-. (Do mesmo modo, o termo alemão schlicht detém um 

sentido compartido de simples e humilde.) 

O sentido de medida, como expressão de uma virtude de moderação e de modéstia, deve orientar o 

modo como é exercido o mecenato e a acção edificadora, devidas às pessoas de estado principal e 

real. A moderação exerce-se como uma ponderação da acção edificadora e do seu resultado, 

expresso na obra, inclusive aquela de maior estado. A ideia é a de que a decisão relativa a uma 

edificação deve ser tomada com moderação e modéstia, e sem ambição de protagonismo que exceda 

a conveniência da circunstância. Eis o enquadramento que ajusta o sentido de perfeição da obra, 

tornando-a motivo de louvor. Pelo contrário, suscita a crítica o exercício perdulário que excede os 

meios e as possibilidades e, comprometendo a viabilidade do empreendimento. 

No século XI, na catedral de Hildesheimer, o bispo que decide pela sua demolição e reedificação, 

pondo em execução um plano que não chega a concluir, é considerado culpado perante Deus pela 

sua «maiori ambitione», ao contrário do sucessor, que será louvado pelo acerto com que leva a obra 

iniciada a bom termo, numa «composição moderada de novos corpos» (novum corpus moderatae 

compositionis mira arte coniunxit)327. A obra nova deve ser pautada pela moderação da 

composição arquitectural que assegura a viabilidade da sua edificação, tornando-se exemplo de 

senso de medida, frente a um projecto de ambição maior, cuja realização permanece inconclusa. A 

acção promovida em nome do prazer pessoal, e não por necessidade, e a acção tomada pelo desejo 

leviano e inconstante, mais que pelo sentido de utilidade, em que se reconhece o acerto da acção 

(devota e) virtuosa, levam ao impasse da obra. 

Bernardo, VitaLanfranci episcopi Tricinemis. [Acerca da fundação do mosteiro de S. Sepulchri, em Pavia, século XII] Quod 
factum est non causa voluptatis sed necessitatis, non levitatis sed utilitatis, non ad vitium instabilitatis, sed ad 
remedium pietatis. 

Na expressão de uma crónica medieval, o trabalho feito com simplicidade é colocado em oposição 

a um esforço sanguinário. 

326. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, lvii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 994. 
327. Wolhere (1044-1054), Vita Godehardi episcopi, Vita posterior 33, Monumenta Germaniae histórica inde ab a.C. 500 usque ad a. 1500. Scriptores, 
11,215f. ; Chronícon Hildesheimense 17, ibid. 7,853 ; Fundatio ecclesiae Hildesheimensis 76, ibid. 30/2,946 ; in Binding, Der frith- und hochmiíielalterli-
cheBauherr, 1996:235. 
328. Bernhard, Vita Lanfranci episcopi Tricinensis (fa\. 1194)2,13,/n Otto Lehmann-Brockhaus, Schrifiquellen zur Kunstgeschichte des 11. undU.Jahr-
hunderls in Deutschland, Lothringen und Italien, 2 Bde. (Berlin, 1938 ; reprint New York, 1971) : 2336 ; in Binding, Derfriih- und hochmittelalterliche 
Bauherr, 1996 : 233-234. 
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Vita S. Hugonis episcopi Linmlnienis. Aedificare Sion in simplicitate laborans, 

Non in sanguinibus. 

A simplicidade e a moderação influem na definição mais geral da natureza da obra de arquitectura, 

ao nível da enunciação do desígnio pelos comitentes e mecenas, configurando, em primeira 

instância, o ciclo da edificação. 

Cícero refere o princípio moral de congruência entre o útil e o que é honesto {Off. 111.(28)101). O 

modo de ser da pessoa e o modo da sua acção coincidem com o modo da obra que há-de ser. 

Desenha-se a convergência de sentidos do que pertence a cada um, e de qual a recta ordenança de 

honestidade que informa o conselho da acção. A sua consonância funda o sentido mais geral de 

formosura da obra. Por sua vez a ênfase colocada na virtude da acção moderada, útil e necessária 

(modesta mediocritas) fundamenta um modo de simplicidade praticado no quadro da acção de 

benfeitoria e proveito comum: a obra pública realizada em prol das comunidades. 

No debate em torno das qualidades significadas pelos géneros de colunas dórico e coríntio, Alberti 

conclui pela superioridade do Dórico na apresentação de um sentido de gravitas. Os termos do seu 

discurso reflectem uma adesão aos princípios de uma moral estóica, apreendida na obra de Cícero 

que inspirou o tratado De re aedificatoria331, e ofereceu o modelo de latinidade à sua expressão 

escrita (no exemplo de textos legais e de tratados de Retórica) . 

A obra de Cícero, a sua valoração de um género da arte da Oratória (a admiração por um estilo de 

Retórica «banal»333), e uma referência mais genérica aos Antigos estão, assim, na origem de um 

ponto de viragem... 

Alberti, De re aed IX, [i]. Apud maiores nostras video prudentissimis et modestissimis quibusque viris vehementer 
placuisse cum in caeteris rebus et publicis et privatis turn hac una in re aedificatoria frugalitatem atque parsimoniam, 
omnemque luxuriem in civibus tollendam cohercendam que putasse; eosque huic rei et monitis et legibus omni 
studio atque industria providisse comperio. 

ibidem. Apprendiamo che gli uomini più saggi e ponderati dell'antichità raccomandavano vivamente, cosi come in 
genere nella vita pubblica e privata, anche nella prassi architettonica, la moderazione e il risparmio; e pensavano che 
ogni forma di lusso dovesse essere eliminata o tenuta a freno tra i cittadini; sappiamo pure che si adoprarono a tal 
fine sia con ammonimenti sia con legge, impegnandosi con vigore e solerzia. 

Num capítulo dos diálogos de Imagem da Vida Cristã ("Dos trabalhos & inquietações das riquezas, da vaidade dos 
presentes, & sobriedade dos antiguos"), frei Heitor Pinto faz apelo à moderação tomando por exemplo o modo dos 
Antigos, identificado com o tempo de Cristo e os primórdios do Cristianismo. «Tudo alli era singello, tudo era alegre & 
bem asombrado.. . . quã longe estamos agora da moderação & sobriedade & pobreza dos ãtiguos.» . 

329. VitaS. Hugonis episcopi Lincolnienis (c. 1220/35), in James F. Dimock, Metrical Life ofSt. Hugh, Bishop of Lincoln (Lincoln, 1860) : 32 ; in Bind
ing, Derfriih- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 234. 
330. Karl Buctaer, "Einfiihrung", in Cicero, De officiis, 4. Aufl. 1994 : 332. 
331. Onians, "The System of the Orders . . .", Les traités d'architecture, 1988 : 172. 
332. Joseph Rykwert, "Introduction", in Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, and Robert 
Tavernor (Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, 1988) : X. 
333. Paul Perrochat, Les modèles grecs de Salluste (Paris : Société d'Édition « Les Belles Lettres », 1949) : 71. 
334. Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 779|778. 
335. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, "Dialogo da Tranqvillidade da Vida", tomo II, xii, 1984, tomo II : 77,81-82. 
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A modéstia da natureza, e a sua congruência de princípios de razão e ordem, deverão ser tomados 

como exemplo a seguir para a sobriedade da obra. Desse modo, a simplicidade conjuga-se com uma 

ideia de naturalidade. 

Alberti, De re aed. I, [ix], Caeterum in membris conformandis modestiam naturae imitari oportet. Neque enim, uti in 
reliquis, sic et hac in re non magis sobrietatem laudamus, quam profusam aedificandi libidinem vituperamus. Módica 
esse oportet membra et ad rem, qua de acturus sis, necessária. Mam aedificandi omnis ratio, si recte prospexeris, a 
necessitate profecia est; earn aluit commoditas; usus honestavit; ultimum fuit, ut voluptati prospiceretur, tametsi 
nunquam ab immodicis omnibus ipsa voluptas non abhorruit. 

ibidem. Inoltre, nel conformare le membra, la semplicità delia natura è Pesempio da seguire. In questo campo, come 
in tutti gli altri dei resto, non meno di quanto è lodevole la sobrietà, è riprovevole la smania smodata di costruire. La 
membrature sia dunque di proporzioni moderate, e non esorbiti dalle precise funzioni che le sono assegnate. Giacché, 
a ben osservare, ogni forma architettonica trovo origine dalla necessita, si sviluppò in funzione delia practicità, fu 
abbellita dalPuso; infine fu tenuto conto dei piacere; ma il piacere medesimo rifugge sempre da ogni eccesso. 

A moderação (a frugalidade, na expressão latina) funda a boa conduta pública e privada das 

gerações bem formadas, e assegura a conservação dos bons costumes . 

Em certa medida, de modo semelhante ao que acontece em Itália, em meados de Quatrocentos, os 

Ofícios de Cícero, entre outras obras, e a tradução de D. Pedro dão o enquadramento à 

fundamentação da simplicidade de um modo chão, também na arquitectura portuguesa. 

Livro dos ofícios i(iv).5 [Cie. Off. 1(4).13,14]. Da qual cousa se entende que a verdade he simprez e clara, e que he muyto 
conveniente pêra a natureza do homem desejar seu conhecimento. | . . . | E ainda deste conhecimento nace hua 
grandeza de coraçom e despreço das cousas humanaaes. Nem he esta pequena força de natureza e da rrazom que esta 
hfl a soo animalia, scilicet o homem, per ela sente qual he a ordenança, e qual he a cousa que perteece en cadahuû 
feito e dito, e en que maneira se deve fazer e dizer, assi que daquelas cousas que conhecemos per vista, nom ha hi 
alguû animal que aja sentimento de fremosura nem do boõ parecer nem da concordança que ha antre huù s nembros 
e os outros, senom soomente ho homem. | E tragendo a rrazom esta semelhança dos olhos ao coraçom, entende que 
muito mais deve de seer guardada esta fremosura e firmeza e boa ordenança nos consselhos e nos feitos. . . . | E 
daquestes fundamentos se forja e faz aquela onestidade que nos buscamos pêra avermos dela de falar, a qual, ainda 
que de muitos nom seja preçada, se certamente for onestidade, nos verdadeiramente dizemos que, ainda que dalguu 
nom seja louvado per natureza, he digna de louvor. 

A acção é decisiva, pois não basta afirmar o cuidado, antes é necessário praticá-lo, guardando na 

acção a ordem e o modo que a qualificam nos termos de honestidade e formosura. 
Livro dos ofícios l(v).6 [Cie. Off. 1(5).17]. Aa ordenança e persseverança e modo das cousas, e outras semelhantes, requeresse 
obrar; por que nom lhes abasta soomente o cuidado. E sse nas cousas que trautarmos em nossa vida husarmos de 
ordenança e de modo, guardaremos a onestidade e a fermosura dela. 

A partir de tal enunciado podemos compreender de que modo a ideia mais geral enquadra a 

arquitectura chã. A moderação orienta a acção e o trabalho de cada pessoa. 

No domínio disciplinar, um discurso semelhante acompanha o trabalho de projecto e a definição 

conceptual da natureza da obra. O discurso do modo chão faz como que uma integração de 

336. Alberti, L 'Architellura. De re aedificatoria, 1966, tomo I : 67|66. 
337. Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 780 781 
338. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram,f. 6v,7,1948 : 14-15. 
339. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 7v, 1948 : 16. 
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propósitos dos diversos intervenientes relativamente à obra, seja os que intervêm no processo 

edifícativo (os promotores e os que a concebem e realizam), seja aqueles a quem se destina. A forma 

da obra surge como expressão da tessitura de valores que determina a sua natureza simples em 

consonância com a sua finalidade. 

O contexto em que surgem as referências de D. Duarte à sua maneira chã e escura de falar é o 

mesmo que dá lugar à versão em linguagem de De officiis e à obra da Virtuosa Benfeitoria (o título 

designa a natureza orientada da acção). É também o mesmo em que se inscrevem as manifestações 

da uma arquitectura essencialmente enformada para a utilitas, na sua expressão simples, desornada 

e clara. 

A arquitectura chã será "escura", mas, do mesmo modo que a escrita "escura", também essa 

arquitectura poderá ser pensada na sua formosura intrínseca (ainda que tal não seja reconhecido por 

todos), em virtude do seu modo guardado e da firmeza e boa ordenança dos seus propósitos. 

Dom Duarte, Leal Conselheiro. E aquestes aa abelha devem seer apropriados, os quaes por acharem em esto que screvo 
algfl a cousa que lhes praza, mais consiirem aa substancia e boa teençom que ao muito saber nem forma de razoar 
Porem bem sei que algû a leitura nom pode a todos igualmente prazer, ca teem sobr'elo tanta deferença como no 
gosto das viandas e ouvir sõos. E a que despraz a algfl us, por lhe parecer scura, outros a julgam por simprezmente 
feita.... 
E que a muitos por chãa ou algfl a cousa scura não praza, poderá seer que algfl us por os ensinos e avisamentos que, 
Deos querendo, em este trautado seram scriptos, de mal fazer se refrearem, e pêra viver virtuosamente seram 
enduzidos, a qual sperança nom pouco me acrecenta boo desejo de o trazer a proveitosa perfeiçom. 

Por sua vez, em oposição ao modo temperado da simplicidade está um exercício livre de constrições 

que leva a uma falta de ordenança e pouco recato. O resultado é um «soltamente de fantasia» com 

pouco proveito, em que se faz notar o alheamento da vontade. 

Dom Duarte, Leal Conselheiro. Outra maneira é de vãa gloria, muito sem proveito, de pouco recado, em que muitos dos 
que som chamados entendidos caem por fantesiarem no que nom pessuem nem estam despostos pêra haver, 0 us em 
stados, outros em riquezas, guerras, vencimento e vida com viço repousada. E destas fantesias recebem folganças e 
sandeu prazer que os tira de pensarem e obrarem no que lhes compre. E sobre taes fundamentos cousa nom tem 
d'obrar pêra dar a exucuçom, nem meter em proveitosa ordenança. E a tal cui/dado chama o Apóstolo escorilitas, ou 
soltamento de fantesia, que pêra cousa nom val, de que nos encomenda que nos guardemos como d'obra empeecivel 
e sem proveito. 

Dom Duarte, Leal Conselheiro. E conhecendo Sam Paulo o mal desta fantesia sem proveito, lhe chamava descorrimento da 
voontade, que pêra nada vai, como suso é dicto, do que nos encomenda que sempre nos guardemos. 

Para D. Duarte, a maneira de simplicidade chã (uma formosura de congruência essencial) será 

escura, não evidente e /«visível (assim como a obra inornada), tornando-se menosprezada de 

muitos. Mediocritas - «boa e sã mediania» e «santa temperança» nas palavras de André Falcão de 

Resende, quando traduz Horácio. 

340. Dom Duarte, Leal Conselheiro, [Prólogo],/ 4a, 1999 : 11. 
341. Dom Duarte, Leal Conselheiro, xii , / 14d-15a, 1999 : 49. 
342. Dom Duarte, Leal Conselheiro, xxvi,/ 29b, 1999 : 106. 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | Um modo e um estilo chão, puro e desomado 

André Falcão de Resende. 
Terás, Licínio, vida mais segura, 
Nem sempre o mar cursando 
Na mais profunda altura ; 
Nem dele as bravas ondas receando 
Muito à costa chegado, 
Navegando com mais risco e cuidado. 

Quem ama a boa e sã mediania, 
E a santa temperança, 
Nem a casa vazia 
De fato, e cheia d'imundicias cansa, 
Nem noutra rica e ornada 

,344 

Hor. 11.10. 
Reetius uiues, Licini, neque altum semper 
urgendo neque, dum procellas 
cautus horrescis, nimium premendo 
litus iniquom 

Auream quisquis mediocriatem 
diligit, tutus caret obsoleti 
sordibus tecti, caret inuidenda 
sobrius aula.343 

Descasará, de muitos invejada/ 

Mediania temperada, sóbria, modesta, moderada, módica («in cuis medio est basilica lignea módica 

constructa»345), ascética, humilde (schlicht). Também severa, na acepção de Quatremère de 

Quincy, várias são as expressões que tentam aproximar à qualidade regrada de uma simplicidade 

chã. 

A formosura de que trata o texto ciceroniano, é uma formosura essencial, de consonância ética, em 

virtude da sua articulação com a noção de honestidade. Num comentário à ideia de Cícero, K. 

Buchner discute a escolha da palavra latina honestum para significar a qualidade dessa 

formosura346. A relação invocada com o termo latino implica o sentido de que a formosura depende 

de um reconhecimento por parte da comunidade, que é compreendido como uma função da bondade 

dos fins da obra e da conformidade relativamente à sua finalidade. A formosura honesta da obra 

constitui essencialmente uma ética de uíilitas, avaliada em termos comuns. 

Há formosura na obra moderada, temperada e modesta, pelo sentido de conveniência que denota. A 

arquitectura chã é obra de moderação, conformando-se a uma ordem de simplicidade, segundo a 

natureza e a necessidade. A restrição de minoranza da natureza e da forma estabelece a relação 

exacta com a finalidade e a utilidade da obra. Na sua simplicidade essencial, a forma torna-se a 

figura de modesta e temperada minoranza. E nessa qualidade de minoranza, a simplicidade é 

formosura. 

Clareza e utilidade fazem a qualidade da obra de simplicidade chã. Uma temperança modesta e 

honesta são a sua expressão moral. 

343. Horácio, Odes et épodes, 2 tomes ; texte établi et traduit par F. Villeneuve (11e ed., Paris : Société d'Édition «Les Belles Lettres)), 1981), tome 1: 69. 
344. Ramalho, "André Falcão de Resende", Estudos sobre a época do Renascimento, [2° ed.] [D. L.] 1997 : 250. 
345. Joseph Schopp, Der Name Seliganstadt (Speyer, 1965) (- Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 8) ; in Binding, Der 
frûh- undhochmittelallerliche Bauherr, 1996 : 46. 
346. Buchner, "Einfiïhrung", in Cicero, De officiis, $. Aufl. 1994 : 329-330. 

1006 



Um dos aspectos inerentes à verdade da forma é o da congruência entre a sua natureza essencial e 

a forma que é desenhada e construída a partir do interior, ao contrário da forma ornamentada, que 

corre o risco de se tornar «forma ornamental». 

Kandinsky 1914 le danger de la forme ornementale, qui est essentiellement la forme de la beauté extérieure, du fait 

qu'elle peut être (et qu'elle est en règle générale) extérieurement expressive et intérieurement inexpressive.3 7 

Na forma simples e chã, o ornamento, a existir, tem o sentido de necessidade de uma ressonância 

interior de que falava Kandinsky. 

Garcia de Resende lembrava a sua linguagem baixa, numa referência que pode ser entendida como 

um tópico de modéstia, porém não deixava de certificar a sua verdade. A verdade da forma torna-

se a expressão perfeita de uma harmonia que detém um sentido moral. A obra chã é intrinsecamente 

verdadeira e pura, diferentemente da obra eloquente que pode tomar o sentido de obra de falsidade 

que exerce a atracção e fascínio por meio do seu artifício e ornato. A diferença é tematizada por 

Jerónimo Corte-Real no poema heróico de Naufrágio de Sepúlveda, na descrição dos templos da 

Verdade e da Mentira. 

Corte-Real, Naufrágio, x. Neste canto proseguindo o Capitão a infelice jornada,... chega o esquadrão as terras de hum 
Rey Cafre, onde em sonhos achou Manoel de Sousa situado o templo da Verdade desbaratado, & quasi todo 
perdido 348 

Corte-Real, Naufrágio, XI. Neste canto entra Manoel de Sousa no templo da Mintira, espantase de ver o riquíssimo 
ornamento delle, & do numero quasi infinito de gente que a elle vai em romaria. 349 

x. Onde aparece hum nobre estranho & raro 
Sumptuoso, & admirauel edifício 
Quadrada forma tem altas paredes 
Erão grossas, de grosso, & forte muro, 
mas derrubado em partes polia culpa 
Do tempo gastador, cruel, & auaro. 
Espantado ficou vendo a simpleza 
Desta obra tão seuera, & venerauel, 
Não ve muito artificio, mas hum graue 
Singello, & fácil modo, que o contenta. 

Iguaes as portas tem na architecture 
Mais humildes, que inchjadas, & arrogates, 
Todas mostrâo medida certa, & justa.350 

xi. Depois cj ha grade espaço o seguio, chega 
Ao monte, que deseja ver, & o templo 
Fabricado no alto, olha, & contempla 
A soberba, & estranheza do edifício 
A mesma forma té quadrada, & propria 
Daquella em que a Verdade pobre vira: 
Muito sem proporção se auantajaua 
Alli se ve com mão docta, engenhosa 
A Dórica, & Ionica columna: 
A Corinthia, & composta, & juntamente 
O Friso, o Capitel, & alta Cornija. 
Tudo quanto Vitruuio nos ensina 
E trata com delgado viuo engenho, 
Sem erro, ou falta alg Q a, antes em toda 
Perfeição vio o Sousa alli comprido. 
Quatro portas patentes por onde entra 
Innumerauel gente vio, 351 

A obra de Jerónimo Corte-Real tem o interesse especial de o poeta se ter dedicado igualmente à pintura que se torna uma 
forma de sublimação da concepção poética, como nota Martim de Albuquerque352 a propósito das palavras iniciais do 
poema heróico Svcesso do segvndo Cerco de Dío, dedicado a D. Sebastião: 

347. Kandinsky, "Conférence de Cologne" (1914), Regards sur le passé, 1974 : 208. 
348. Corte-Real, Naufrágio de Sepúlveda, Canto X, (1594) 1840, tomo II : 3. 
349. Corte-Real, Naufrágio de Sepúlveda, Canto XI, (1594) 1840, tomo II : 33. 
350. Corte-Real, Naufrágio de Sepúlveda, Canto X, (1594) 1840, tomo 11:15. 
351. Corte-Real, Naufrágio de Sepúlveda, Canto XI, (1594) 1840, tomo II : 34. 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | Um modo e um estilo chão, puro e desornado 

Corte-Real, Segundo Cerco de Diu. 0 deseio de o dirigir a V. A. / me fez passar leuemente o trabalho de o escreuer em verso 
Eroyco. / E porque a lectura é grande, debuxei de minha maõ os combates : / os socorros, e tudo o mais que no 
descurso deste / trabalhoso cerco socederaõ, paraCj a in-/uençaõ da pintura satisfaça / a rudeza do ver-/so.353 

[317,323] 

Um entendimento convergente do que são as qualidades da obra chã transparece do juízo emitido 

pelo censor da pequena história escrita por André de Resende, que tem a singular importância de 

fazer a designação de estilo chão. 
Diogo Mendes de Vasconcelos [censor da obra]. Vi esta história da Vida de Frei Pedro de Évora, religioso de santa vida, da 
Ordem de S. Domingos, escrita pelo autor em estilo chão, puro e cheio de majestade, como são as histórias dos 
antigos e católicos autores que escreveram as Vidas dos Santos monges do Egipto, imitando na verdade e sinceridade 
da história a pureza e candor daqueles de quem escreveram. 

(Uma ideia semelhante de «asceticismo plástico poderoso e digno» será formulada por Lúcio Costa, relativamente à 
arquitectura.) 

Lúcio Costa. Com efeito, restabelecida sobre bases funcionais legítimas, graças á acção decisiva dos CIAM, a 
arquitectura moderna, salvo poucas excepções mormente a da consciência plástica inerente a toda a obra de Le 
Corbusier, e da apurada elegância da obra escassa de Mies van der Rohe, ainda se ressentia, então, da falta de uma 
intenção mais nobre e generosa, do menosprezo do fato plástico e de certa pobreza puritana de execução, - o que não 
deve confundir com o ascetismo plástico, poderoso e digno, de algumas das suas realizações mais significativas e do 
melhor timbre arquitetônico, como, por exemplo, o "Bauhaus", de Gropius.355 

No estilo chão, a pureza dos princípios que fundamentam a obra e uma certa expressão de candura 

tornam-se a imagem da verdade da obra e da sua honestidade. A ideia de candura podia apresentar-

se simplesmente por meio de planos rebocados, mas também podia especifícar-se, de um modo 

mais qualificado, na figura de pureza luminosa de um branco marmóreo. A qualidade de uma 

simplicidade pura e clara significada por meio da candura do reboco de mármore de San Giovanni 

concorda com uma passagem do tratado de Alberti (De re aed. VI, [ix])356. A pureza da obra clara, 

rebocada afirma-se como uma das imagens da arquitectura chã, porventura em alternativa à obra 

escura, com a pedra deixada à vista, simplesmente aparelhada, sem mais guarnecimentos. 
Contrato de Pêro da Cunha Coutinho e Betariz de Vilhena com Diogo de Castilho para a obra do convento e capela de Monchique, Porto, 1533, Julho, 
18 e as paredes deste mosteiro e capela / seram de três palmos e meo de groso / e as do mosteiro fará ate altura / 
de coremta palmos todas aRedonda e as fará de alvenarya de / pedra e quall e seram feitas Em preto somente sem 
mais serem / guarnecidas. 

Existe um paralelo entre a simplicidade tematizada na arquitectura antiga (tomada num sentido lato 

que inclui o Renascimento) e a simplicidade firmada no século XX como bandeira estilística de 

modernidade, associada a um processo de renovação do trabalho de projecto e da arquitectura. 

352. Martim de Albuquerque, "Introdução", in Jerónimo Corte-Real, Sucesso do segundo cerco de Diu [Svcesso do segvndo cerco de/Dio estando Dom 
Ioham Maz/carenhas por capitam / e gvovernador dafor/taleza. Anno de 11546], códice Cadaval 31 - ANTT ; introdução de Martim Albuquerque (Sob o 
patrocínio da Academia Portuguesa de História, edição fac-simile, Lisboa : Edições Inapa, 1991) : 17. 
353. Corte-Real, Sucesso do.segundo cerco de Diu, "Prologo", 1991 : 9. 
354. Diogo Mendes de Vasconcelos in André de Resende, Da santa vida e religiosa conversação de Frei Pedro, Obras portuguesas, 1963 : 136. 
355. Lúcio Costa, "Considerações sobre a Arte Contemporânea" ; o texto foi lido in "Leituras de arquitectura contemporânea no Brasil" (Edição 
reprográfica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Cadeira N.° 20 - Arquitectura do Brasil, [s. d.]), vol. 1: 7. 
356. Ver: 185. 
357. A. de Magalhães Basto, "Contrato com Diogo de Castilho, mestre de pedraria, para a construção do Mosteiro de Monchique" (Sep. Boletim Cultural 
da Câmara do Porto (Porto : Câmara Municipal), vol. IV, fase. I (1941, Março) : 16[-]-174 ; [2a ed.], Porto : [s. n ] , 1941) : 8. 
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Moura, a igreja de Nossa Senhora do Carmo 
Évora, o paço de Vale de Palma 
Morgadio instituído na pessoa de Jerónimo Corte Real, filho de um cavaleiro da casa de D. Manuel e tio do 
seu homónimo escritor, poeta e pintor que veio a tomar a administração do monte 
Azurara, a igreja de Santa Maria, interior 
Moura, a casa dos Rolim 
Azurara, a igreja de Santa Maria, vista de sudoeste 
Évora, a casa do fidalgo Rui de Sande no quarteirão dos Estaus, voltada à rua do Raimundo, c. 1503 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | Um modo e um estilo chão, puro e desornado 

Gregotti 1991. La semplicità come processo di adesione all'essenza dell'uso, mancanza di ornato, mimesi delia 
riproducibilità técnica e dei rigore espressivo delFutensile è stata... bandiera stilistica piu evidente e comune delia 
modernità in questo secolo. 
Ma se si abbandona l'orgoglio morale e tenace delia modéstia, la tensione egualitaria, sachlich, come mimesi delia 
ragione colletiva, dei progresso e delia liberazione, quali siano i valori delia semplicità in tempi di alta complessità 
e intensità dei segnali, risulta certo più difficilmente spiegabile: o almeno il discorso sulla semplicità in architettura 
diventa oggetto di differenti possibili interpretazioni. 

Com um sentido semelhante a chão e plain, também a palavra alemã schlicht surge no debate 

disciplinar como expressão recorrente para designar a proposição de uma nova simplicidade da 

forma da arquitectura, tal como é enunciada nos textos de arquitectura de Tessenow, de que fizemos 

uso anteriormente. Tem interesse notar contemporaneamente o fundamento para uma divergência 

de entendimento de ordem estética, entre Loos e Wittgenstein que inicialmente pareciam partilhar 

as mesmas ideias. 
Wijdeveld 1994. If Loos was an artist before all else (or, at any rate, a skilled designer), whose functionalist style was 
deeply rooted in his feeling for the praticai and his love for all earthly things, for Wittgenstein, the thinker and 
searcher for truth, 'functionalism' was most literally represented in the functioning mechanisme and entailed an 
ethical principle: as far as the aesthetic aspect of design was concerned, it was still meant to satisfy a basic need for 
moral justification. The aim of Loos's architecture was convenience, to make a person feel at home after a day's 
work. Compared to the lavish furnishing of late nineteenth century interiors Loos's designs at first sight seem frugal, 
but they do instil a sense of shelter and convenience and the materials, though applied unobstrusively, are often 
costly, not to say luxurious. 

Para Wittgenstein, não se trata de um problema de conveniência mas de Anstand e de Anstãndigkeit 

('genuineness'360) da vida da pessoa, que o desenho da arquitectura devia servir, criando um quadro 

de vida adequado. 
Wijdeveld 1994. Wittgenstein's ideas on design, however, aimed at moral relief from the wickedness of everyday life. 
This relief had to be brought about by rigorous elimination of any form, any architecture attribute that was not of 
itself necessary, that was merely a diversion and was, therefore, insincere. Simplicity was for him as much a moral 
as an aesthetic tool.361 

A qualidade da obra da simplicidade chã está no princípio de conformidade entre essência dos 

princípios e a noção da utilidade dos fins, que lhe confere o sentido moral de se tornar uma verdade 

simples e honesta. O apelo à acção moral da pessoa (de todos os intervenientes) encontra 

correspondência na realização da obra moral que encerra o sentido de máxima conveniência. Desse 

modo, o discurso da arquitectura chã encontra-se associado a movimentos que fazem apelo a uma 

reforma da vida das pessoas e à obra de moralisatio. O sentido do apelo tem incidência no trabalho 

de arquitectura. 

358. Gregotti, Dentro Varchiiettura, 1991 : 85. 
359. Wijdeveld, Ludwig Wittgenstein, Architect, 1994 : 34. 
360. Wijdeveld, Ludwig Wittgenstein, Architect, 1994 : 24. 
361. Wijdeveld, Ludwig Wittgenstein, Architect, 1994 : 34. 
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12.8.4 O novo e a ideia de reforma chã 

A obra de simplicidade chã permite levar até ao limite a compreensão do momento da invenção. 

Numa passagem da Enciclopédia, Quatremère de Quincy afirma que os mestres do estilo severo se 

fazem notar sobretudo pela atenção que dão às qualidades fundamentais da arte da edificação, pelo 

cuidado que põem em nada acrescentar de supérfluo, em nada inovar nos tipos que retomam, e em 

subordinar o ornamento, ou seja, o agradável, ao útil . O estilo da severidade (a obra de 

simplicidade chã) pertence ao domínio do exercício disciplinar feito com exímia e de acordo com 

os princípios consuetudinários. 

Na interpretação de Q. de Quincy, a simplicidade é principalmente guardada por uma prática segura 

de nova repetição do conhecido. Outros autores não partilham a mesma opinião, ainda que deva ser 

ressalvado que a coisa a ser pensada não coincide inteiramente. Por exemplo, na arquitectura 

militar, Francesco di Giorgio afirma que os fins são potenciados pela subtileza e engenho de uma 

invenção, simultaneamente rara de atingir, quanto simples de assimilar e transmitir. 

Giorgio, Tratt. S/M, V [Forme di rocche e fortrezze]. Imperoché li instrumenti e mezze cagioni non sono né utili né necessarie, 
se non per conseguire [Che lisecreti stanno in minima cosa] 1'ultimo fine overo effeto [deli'agente]: adonque, quanto di 
minore [momento e] difficulté e maggiore simplicità sara quello che ci conduce al desiderato fine, tanto più potente 
si debba esistimare, peroché per quello più facile e breve si può tutto, che per li altri più [e più] difficili si poteva. [E 
benché dipoi che sono trovati sia facile metterli in opera et interderli, non è però facile la invenzione, la quale a rari 
è concessa, come avviene in ogni scienzia moite suttilità solo da ingegniosissimi omini e peritissimi essere state 
trovate, le quali, insegnate, facilmente da ciascuno di mediocre intelletto sono intese. El simile in questa arte avviene, 
ma la cui perfezzione nella invenzione consiste, e senza quella male si può le invenzioni delli altri usare.] 

O mérito da invenção está precisamente na engenhosíssima solução que, uma vez encontrada, se 

torna facilmente apreendida em virtude da sua clareza. A clareza simples implica selecção e a 

concentração no que é essencial. O texto de Giorgio Martini situa o essencial na estrita utilidade e 

necessidade. A resposta a esses quesitos objectiva o sentido de qualidade essencial. A formosura da 

forma está na sua natureza interior. A selectividade torna-se força expressiva de uma essencialidade 

intrinsecamente formosa. 
Kahn 1991. One has to sort of sense it must exist first, and at best it must be called later times archaic - something which 
didn't quite express itself in all its beauty, but had such power of existence that others did not change its spirit but 
worked towards its emergence in beauty. And I believe that beauty somehow sits in that light of being something we 
work toward. It's a selectivity. It's something which has to do with a completness of harmony of a presence.364 

Nesse sentido, é possível que a selectividade e a redução de elementos de decoração retirem uma 

componente narrativa da arquitectura, detida pelos elementos de decoração, como expressão de um 

programa iconográfico. Mas esse não é o problema. Nem o sentido do ornamento, na arquitectura, 

deveria ser pensado apenas na perspectiva de que a sua condição é assemântica e «acessória à 

362. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Sévère, Sévérité", tome IIIe, 1825 : 378. 
363. Giorgio, Tratíati, 1967, tomo II : 428-429. 
364. Kahn, "Remarks" (1965), Louis I. Kahn: writings, 1991 : 195. 
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estrutura material e à estrutura narrativa», como escreve Paulo Pereira . Pelo contrário, a 

decoração não é indispensável à significação da forma arquitectural, e o ornamento detém, em si, 

uma posição essencial na sua definição e qualificação, independente do sentido narrativo, 

semântico e figurativo que possa transmitir a decoração acrescida. Por outro lado, a simplicidade 

como resultado de um processo de redução pode tornar-se não apenas expressão de máxima 

sensibilidade e sentimento de harmonia e perfeição, e de completude, como apelo, discurso e visão 

do silêncio. 

RomanoGuardim 1929. [Igreja de Corpus Christi, em Aquisgrã, de Rudolf Schwarz, 1929-30] Die richtig geformte Leere 
von Raum und Flache ist keine blosse Negation der Bildlichkeit, sondem deren Gegenpol. Sie verhãlt sich zu dieser 
wie das Schweigen zum Wort. Sobald der Mensch fur sie offen wird, empfindet er in ihr eine geheimnissvolle 
Anwesenheit. 

Idem. The properly formed emptiness of space and plane is not merely a negation of pictorial representation but rather 
its antipode. It relates to it as silence relates to the word. Once man has opened himself up to it, he experiences a 
strange presence.367 

A perfeição da simplicidade tem o sentido de uma coincidência absoluta de natura e forma, de 

lugares e dimensões do invisível no visível. A forma é pura por ser a encorporação da natureza 

intrínseca. O ornamento aplicado poderá dar visibilidade ao sentido que encerra a forma, mas não 

é uma condição necessária à sua legibilidade. A expressão da forma não precisa de ser especificada 

por acréscimo de uma decoração externa. Se houvesse necessidade de um acrescentamento, estaria 

aberta a possibilidade de uma condição de variabilidade que anularia precisamente o sentido 

essencial. 
Schmitthenner 1949. Ad un massimo di semplicità - perfezione unicamente nella misura - corrisponde il massimo di 
ricchezza. Omettere quindi ogni esaltazione decorativa, non per incapacita, ma per deliberata rinuncia. 

«Ma v'é anche un'uniformità 
cosi sublime, 
che di pienezza 1'anima intera prende 
e di semplicità il tutto abbraccia.» (Adalbert Stifter) 

A chamada à pureza traz consigo o sentido de que existe uma fronteira que divide o domínio do 

modo chão, segundo uma diferença fundamental entre aquilo que é simplicidade natural e 

verdadeira e a simplicidade elaborada, como formalismo de estilo. 

Entre as correntes do movimento moderno, de inícios do século XX, em particular no âmbito do 

movimento Neues Bauen, surgem em confronto diferentes modos de pensar as formas da 

simplicidade, que apresentam semelhança temática com algumas das questões colocadas na 

arquitectura antiga. Uma das diferenças de opinião incide na natureza da forma pensada como 

365. Pereira,^ Obra Silvestre, 1990 : 14,15. 
366. Romano Guardini, in Rudolf Schwarz, Kirchenbau: Well vor der Schwelle (Heidelberg : F. H. Kerle Verlag, 1960) : 29. Neumeyer, Mies van der 
Rohe - Das kunstlose Wort, 1986 : 213. 
367. Neumeyer, The Artless Word: Mies van der Rohe, 1991 : 165. 
368. Schmitthenner, La forma costruita, 1988 : 32. 

1012 



forma industrial, produzida pela objectivação da actividade criativa, em alternativa à forma 

funcional que resultaria da racionalização "científica" do projecto369. É significativo que a 

encruzilhada de ideias descrita para o movimento moderno coloque em confronto uma articulação 

de temas da funcionalidade, da obra comum susceptível de ser repetida, e da simplicidade clara que 

se torna uma das imagens da sua repetição. Em certa medida, a massificação suscitada pela 

industrialização poderia ser entendida como um equivalente, à escala dos séculos XIX e XX, de 

uma necessidade de assimilação e de repetição, praticada na arquitectura mais antiga, por exemplo 

a nível das obras públicas, de equipamentos e da doméstica corrente. 

Subtraindo-se aos termos dessa polémica, Paul Bonatz enfatiza, em alternativa, a natureza do 

processo: o estilo de trabalho (a palavra Arbeitsstil poderia admitir um sentido ambivalente de 

estilo de- ou do trabalho). A natureza essencial do que pertence ao trabalho de produção da "coisa" 

é o que permite encontrar a designação da sua simplicidade máxima. 

Bonatz 1935. Nulla mi è piu estraneo che elogiare PArbeitsstil come un obiettivo, un fine. Ma è un bagno purificatore 
e il migliore mezzo educativo. Dali'Arbeitsstil impariamo che anche nei lavori rappresentativi dobbiamo passare 
innanzitutto attraverso la massima semplicità . . . In questo modo 1'Arbeitsstil diventerà una delle componenti che 
determineranno la direzione delPulteriore evoluzione. Non deve essere nient'altro, e soprattutto non deve essere 
imitato, altrementi nasce un nuovo formalismo. 

Contudo, nem o processo de trabalho constitui o fim em si, nem a simplicidade pode ser imitada, o 

que, a concretizar-se, apenas daria origem a um novo formalismo. Uma linha divisória separa a 

pureza daquilo que é intrinsecamente natural, da sua artificiosa imitação. A simplicidade de que 

trata Bonatz é uma qualidade da forma natural da coisa, a partir da qual resulta a expressão simples 

e essencial. O pensamento de novo surge como uma espécie de revisão do processo de definição da 

obra, um repensar dos fundamentos da utilidade da obra e dos fins últimos que orientam a direcção 

da inovação. 

O problema colocado pelo movimento moderno, como em outros tempos mais antigos de reforma 

disciplinar, refere-se ao processo de inovação. A via de inovação desenha-se como uma revisão dos 

processos internos do arquitectar, e um retorno aos fundamentos da arquitectura, da matéria e da 

sua natureza edificativa que enforma a obra. Assim, não parece tratar-se exactamente de um 

problema de cópia (e de repetição) de tipos, como poderia depreender-se estritamente do excerto do 

texto de Quatremère de Quincy acerca da severidade. 

O modo da simplicidade, tal como certos textos do movimento moderno explicitam, aponta 

igualmente um processo sábio d(e retorno a)os princípios e fundamentos da edificação. A inovação 

não dispensa o exercício conservador dos fundamentos da arte da edificação e a experiência de 

369. Hartmut Frank, "Monumenti in Arbeitsstil: Le opere pubbliche di Paul Bonatz", Lotus international, 47 (1985/3) : 79-80. 
370. Paul Bonatz, "Representative Bauten des Volkes" (Stuttgart 13.2.1935), manuscrito da conferência (Arquivo P. Bonatz, Stuttgart), in Frank, 
"Monumenti in Arbeitsstil . . .", Lotus international, 47 (1985/3) : 79-80 
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retomar as raízes do arquitectar. A via experimental parte da experiência como "abertura intuída". 

De outro modo, sem esse sentido de enraizamento, correria o risco de não ser mais do que criação 

de uma ilusão de necessidade. 

Em certo sentido, o exercício da simplicidade praticada ao nível dos fundamentos do exercício 

disciplinar parece tomar uma feição "primitiva". É interessante verificar o paralelismo de termos, 

que acompanham a aproximação a um "sentimento" do modo da simplicidade, evidenciado no uso 

das expressões «primitivo» (na tradução do texto deTessenow) e «rude» (D. Duarte). 

Tessenow 1916. Le opere migliori o le più importante oggi dovranno necessariamente comportare qualcosa di 
dichiaratamente primitivo, di primitivo non in senso infantile, ma nel senso di una maggiore consapevollezza, cosi 
per esempio una casa, nella sua soluzione migliore, avrà la forma di un parallelepipedo . . . ma la nostra coscienza e 
le nozioni che possediamo del lavoro artigianale ci insegnano che abbiamo abbastanza da fare anche se ci limitiamo 
ad assolvere coscienziosamente i nostri compiti più urgenti e possibilmente nel modo più duraturo, e che dobbiamo 
respingere tutto cio che à variopinto come superficiale, dilettantesco e malfatto. 
. . . Per poterci avvicinare il più possibile a ciò che è giusto dovremo essere sempre molto scrupolosi; nulla ci sarà 
tanto nemico quanto la superficialità, dovremo continuamente ripetere, a noi stessi; se questo è necessário, che sia 
poco, ma che sia l'essenziale da ogni punto di vista. 

Como resultado da selectividade do processo de redução ao essencial, a simplicidade máxima 

parecer determinar-se como abstracção. Contudo, essa abstracção poderia não significar «uma fuga 

à realidade, mas sim uma ânsia de compreender a complexidade do mundo e dos seus 

processos»372. A compreensão forma-se num processo de «condensação elaborada pelo 

pensamento que obriga a complexidade do concreto a diluir-se na simplicidade do abstracto» 

Assim entendida, a abstracção orienta o modo de uma nova objectividade, na direcção de uma 

redução ao comum, procurando uma uniformidade precisa e simultaneamente vaga, que possa 

tomar um sentido geral e universal. Trata-se de uma via fundamentalmente diversa daquela 

procurada pela novidade absoluta que se singulariza numa circunstância única. 

Pais, Espelho dos reis) [cit. Santo Tomás], o próprio e o comum não são a mesma coisa. As coisas próprias divergem, e as 
coisas comuns unem-se (Causa XII, questão I, § final; Causa XXIII, questão VII, cap. Quod autem). 

ibidem. Non enim idem est quod commune et quod proprium. Propria quidem différant, communia uniuntur (XII. q.I, 
§ fin.; XXIII. q. VII, Quod autem).374 

A objectividade simples torna-se marca de posição de um novum. Ao princípio, poderá ser um novo 

escuro, rude, chão, primitivo, arcaico (na medida em que, depois, visto à distância, assim irá 

parecer). Antes de mais precisa de existir, para poder desenvolver-se. 

A redução à forma simples implica ainda um apuramento da sensibilidade à forma, voltada numa 

única direcção de uniformidade. Nas palavras de Tessenow, essa concentração da atenção na 

371. Tessenow, Osservazioni, T ed. 1987 : 79,80. 
372. Rambaldi, "Abstracto/concreto", Enciclopédia Einaudi. Volume 10, 1988 : 175. 
373. Rambaldi, "Abstracto/concreto", Enciclopédia Einaudi. Volume 10, 1988: 177. 
374. Pais, Espelho dos reis, "De regum informatione. Da formação dos reis",/ lOv, 1955, vol. 1: 155.154. 
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uniformidade das coisas que se assemelham permite colher todas as subtis diferenças: «questo è il 

limite che cararterizza l'uniformità e anche 1'ordine». 

Q. de Quincy relaciona a simplicidade com severidade, mas há outras palavras para designar uma 

certa impressão de austeridade de que se revestem as formas simples. A sua expressão é dada pelo 

termo (res)guardo. Uma reserva de sentido virtuoso que implica a ausência de concessões de forma 

a um efeito de empatia. Os fundamentos da simplicidade tornam-se figura de força e de pureza, 

duplamente a partir da qualidade de ordem e uniformidade da forma, e do sentido de resguardo e de 

manutenção de valores comuns e invariantes. 

A partir desse nó de sentidos, firma-se a possibilidade de tomar as formas da simplicidade com 

figura de dignidade, desvanecendo-se a impressão inicial de rudeza. A forma simples torna-se 

expressão maior de autoridade e gravidade. Há como que uma legitimação da simplicidade de 

sentido novo. Com essa legitimação está traçado o limiar para a via de insinuação de um novo 

formalismo: a maneira da simplicidade. A linguagem da simplicidade torna-se domínio de tensão, 

entre um modo natural, escuro, de resguardo grave, e a restrição que sugere um assento de 

afectação. 

Certos textos acerca da arquitectura moderna ajudam a perfilar o sentido reformador e progressivo 

que toma a linguagem de uma simplicidade de sentido novo, no discurso de uma acção edificadora 

virtuosa e da qualidade edificante da obra. 
Grassi 1977. Io qui non sostengo la necessita di un nuovo linguaggio, di un nuovo stile, sostengo la necessita di un 
intenzione unitária. . . . 
Ciò che un termini come Architettura Civile sottointendeva in passato andava ben oltre il dato immédiate, il dato 
formale e funzionale, era prima di tutto un obiettivo per la vita collettiva, e cosi ha potato diventare in un determinato 
momento un obiettivo comune nel senso piú vasto: basta pensare alla trasformazione neoclássica delle città 
europee. 

A ênfase colocada numa uniformidade praticada, sobretudo no domínio da vida colectiva das 

comunidades, na arquitectura pública e civil, revela essa intenção unitária de sentido comum. A 

possibilidade de reforma está na aproximação ao que é óbvio. A redução e a minoração tornam-se 

uma espécie de exercício de espessamento da ideia e de concentração no essencial. E um certo 

espessamento da ideia faz o modo vago da obra comum, um modo indefinido e próximo da 

qualidade de generalidade de que se revestem as categorias mais abrangentes. 

Heraclito/Stobaeusa [By Heraclitus .. .] Those who speak with sense must rely on what is common to all,. . . 

375. Tessenow, Osservazioni, T ed. 1987 : 95. 
376. Giorgio Grassi "Sei risposte a "2C-Construccion de la Ciudad" (1977), L 'architettura come mestiere e aliri scritti, 1995 : 206. 
377. a Stobaeus, Florilegium 1,179, in Heraclitus, The Cosmic Fragments ; edited with an introduction and comentary by G. S. Kirk (London; New York : 
Cambridge University Press, 1954; reprint with corrections 1962; repr. 1970, 1975) : 48. 
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Heráclito/Sextus Empiricus". Therefore it is necessary to follow the common (that is, the universal: for 'common ' means 
'universal"): but although the Logos is common the many live as though they had a private understanding. - This is 
nothing other than an explanation of the way in which the universal is ruled. Therefore in so far as we share in 
awareness of this, we speak the truth, but in so far as we remain independent of it, we lie. 

As partes em itálicos referem-se à parte de interpolação do segundo autor referido, na citação de um fragmento de 
Heraclito. Em nota, é referido que 'universal' e 'comum' são traduzidos nesses termos, não porque correspondam, em 
Grego, a uma distinção de sentido, mas na ausência de uma forma arcaica inglesa para 'comum . Nesse sentido, no 
fragmento de Heraclito citado (completado por Sextus Empiricus) encontra-se a ideia de uma relação entre uma noção 
primordial (arcaica) de 'comum' e um sentido de 'comum', como fundamento principiai de conhecimento. 

O processo de abstracção concorre também para uma qualidade de universalidade da forma simples. 

Rambaidi 1988. Abstrair é sempre - desde que se trate de ideias e não de estereótipos -, enquanto negação da 
especificidade do particular, processo generativo de categorias; é portanto «enorme poder de negação; é a energia do 
acto de pensar»3 . 

Schmitthenner 1949. L'universalmente valido non può essere illustrate tramite ciò che è particolare e único, ma solo per 
mezzo di ciò che è semplice.381 

A direcção do universalmente válido é oposta à particularidade, à individualização e à 

circunstanciação que trazem consigo a exibição de finuras, de variações e das invenções que 

mostram a obra a diferir, e a marcar a sua diferença em questões à margem da sua definição 

essencial. O risco desse diferimento é a falta de um fundamento inovador. 

Tomando como exemplo a obra de Tessenow, Grassi precisa a ideia de que, para obviar a uma perda 

do sentido do universal, não há senão que permanecer tão próximo do óbvio quanto possível. 

Diferentemente, um «discurso acerca da renovação formal em arquitectura» introduz um elemento 

de ilusão de novidades de forma associadas a uma «escala de valores ligados a questões colaterais», 

criando slogans formali 
Grassi 1974. Tessenow ha capito che per sfuggirvi 1'unica possibilita era nello stare -per cosi dire - molto vicino 
all'ovvio, a ciò che viene dato per scontato, nel rasentarlo appunto; e nel soppesarlo in termini storici. Questo ha farto 
Tessenow nei confronti delia tradizione, quella tradizione di cui si era impadronita 1'accademia: era 1'unico modo 
per non fmire in altri luoghi comuni, altrettanto privi di senso. 

Uma certa minoração da variedade da expressão formal de empatia, uma retoma conservadora dos 

fundamentos disciplinares e o espessamento da ideia, numa direcção mais vaga, abrem a 

possibilidade de repor a sistematicidade do pensamento arquitectónico. 

Pérouse de Montclos 1991. La mode des archaïsmes prépare les innovations décisives. 

378. a Sextus Empiricus, adv. math. VII, 133, in Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 57. 
379. Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 57(1). 
380. a Hegel, Phanomenologie des Geistes (Goebhardt, Bamberg-Wiirzburg; trad. it. La Nuova Italia, Firenze, 2" éd. 1960) : 26 ; in Rambaidi, "Abstracto/ 
concreto", Enciclopédia Einaudi. Volume 10, 1988 : 177. 
381. Schmitthenner, La forma costruita, 1988 : 37. 
382. Grassi, "L'architettura corne mestiere . . .", in Tessenow, Osservazioni, T éd. 1987 : 32. 
383. Grassi, "L'architettura come mestiere . . .", in Tessenow, Osservazioni, T éd. 1987 : 32-33. 
384. Pérouse de Montclos, "La charpente à la Philibert de L'Orme .. .", Les chantiers de la Renaissance, 1991 : 42. 
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A redução até ao limite da materialidade e da forma da arquitectura abre uma possibilidade de 

aproximação a princípios e fundamentos da sua identidade própria e de experiência de 

intensificação da sua significação. 

A reposição da clareza dos elementos essenciais e um certo modo de abstracção potenciam o 

«elemento estético reduzido a um mínimo» (Kandinsky), dando origem a um sistema de formas 

simples e reconhecíveis, suficientemente consistente para poder tornarse persuasivo e mesmo 

mandatório, numa aplicação mais alargada. 

Não pela empatia dos sentidos, mas pela clareza como atributo retórico, a obra chã forma o seu 

discurso persuasivo. Uma possível especificação da natureza dessa clareza é dada por Bruno Taut, 

numa passagem em que refere, em particular, as proposições de Tessenow de "simplificação" e de 

legibilidade {Ûbersichtlichkeit) dos espaços385. Aliás, na sequência, Taut equaciona quatro tópicos 

fundamentais do discurso de arquitectura: luminosidade, clareza, legibilidade e liberdade 

(Lichtheit, Klarheit, Ûbersichtlichkeit e Freiheir ). 

De que modo o discurso da simplicidade adquire tamanha consistência e constância no tempo, das 

quais retira a sua capacidade persuasiva? A minoração e a redução denotam uma opção de 

resguardo da disciplina. Para a contemporaneidade, Gregotti define a minoranza como exercício 

disciplinar paciente e fora de moda e das suas frivolidades, explicandoo nos termos de um respeito 

profundo pelo ofício (artesania) e pela técnica, pleno de sentido da materialidade das coisas. 

Gregotti 1991. Il vantaggio che si può trarre da questa difficile situazione potrebbe essere quello delia ricostituizione di 
una minoranza necessária, non quella frívola délie mode né quella obbligata delle povertà, ma una minoranza delle 
scelte e delia paziente disciplina. 
. . . Si tratterebbe di una minoranza paziente, capace di pensare la durata senza presunzione, il monumento senza 
monumentalismi; una minoranza capace di un profondo rispétto dei mestiere e delle techniche senza 1'ideologia dei 
grembiule di cuoio delFartigiano, e senza 1'ingenua fede nei poteri risolutori delia società tecnológica ipermodema; 
una minoranza capace dei piacere delia libera invenzione, quale soluzione necessária di una questione e non come 
frivolezza.... una minoranza che si auguri di essere sempre fuori moda e fuori immagine, una minoranza capace di 
restituire materialità all'aver luogo delle cose. 

Num projecto de minoranza, a materialidade da obra qualifica a simplicidade essencial da obra. 

Pode ser «matéria abstracta, geral, geometricamente cortada, lisa e pui ida, porém matéria 

consistente, evidente e sólida»; será materialidade «que abarca a gravidade e o peso dos elementos 

construtivos» e as suas qualidades edificativas; e será materialidade «que parte desde o início dos 

problemas materiais da iluminação» (as citações referemse em particular à obra de Mies van der 

385. Bruno Taut, Die neue Wohnung: Die Frau ais Schõpferin (2. Aufl., Leipzig : Klinkhardt & Biermaim, 1924) ; documento electrónico obtido em uri: 
■ http://www.theo.tucottbus.de/D_A_T_A/Architektur/20.Jlidt/..,/DieNeueWohnung.ht: l22> (2001.11.22). 
386. Taut, Die neue Wohnung, 2. Aufl. 1924 ; documento electrónico obtido em uri: ' http://www.theo.tucottbus.de/D_A_T_A/Architektur/20.Jhdt/.../ 
DieNeueWohnung2.ht: 18/24> (2001.11.22). 
387. Gregotti, Denim Varchitettura, 1991 :45. 
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Rohe, mas o seu sentido é tão mais geral que prefigura "todas" as obras do discurso de 

simplicidade)388. 

A referência a Mies permite fechar um círculo que iniciamos, quando, em "curto-circuito", 

procuramos a interposição da visão de certos arquitectos da modernidade, para compreender as 

práticas mais antigas da arquitectura. Também a obra de Mies, marcada pelo pensamento de 

Romano Guardini, pode ser lida como uma contribuição de verdade e de honestidade: um projecto 

ético «em que a contribuição do arquitecto para a sociedade se faz precisamente através da 
' • 389 transparência, economia e obviedade das suas propostas arquitectónicas» 

Solà-Morales [1995]. [Romano] Guardini,... reflexiono a lo largo de toda su vida sobre el significado transcendente, 
más alla de su materialidad concreta pêro desde ella misma, de los objetos, los gestos y las palabras de la vida 
humana. . . . 
Para los minimalistas la obra no apela ni evoca nada que no sea ella misma... . La obra de arte es autorreferente 
porque empieza y acaba en ella misma y solo explica su materialidad, su factualidad, su evidencia. En Mies hay 
mucho de esta misma ascesis que mantiene la obra de arquitectura fuera de cualquier tentación por hacerla vehículo 
de otro significado e expresión de otros contenidos. Explica como es y hace de su presencia el acto primordial de su 
signifícación. Pêro en Mies hay un proyecto ético que se realiza precisamente en la obra. Todo el debate sobre la 
técnica dei período de entreguerras es un debate ético. 

A reflexão acerca da matéria e da técnica não procede como explicação auto-referente de âmbito 

edificativo, mas como ética da simplicidade. Em certo sentido, a materialidade na forma surge 

como a possibilidade de expressão essencial do significado transcendente do objecto e da obra para 

a vida das pessoas. A compreensão do sentido da simplicidade, como proposição moral, permite 

distingui-la da redução formulada no âmbito do minimalismo. Decisiva, pois, a conclusão de Solà-

Morales, de que a referência para o pensamento do projecto ético é dada por uma reconsideração da 

estética medieval «en la que la producción y el sentido se daban inseparablemente»- . Sobretudo, 

mais do que a reconsideração de uma estética medieval, o sistema de valores aponta o sentido do 

trabalho no mundo de artesania. 

Certos escritos de arquitectos da geração de Mies van der Rohe e de Walter Gropius, que 

partiticipam com este último no Arbeitsrat fur Kunst, como Schmitthenner, Tessenow e Paul 

Bonatz, defendem propostas arquitectónicas alternativas à direcção encetada pelo Movimento 

Moderno da Bauhaus, argumentando a favor da continuidade de um modo disciplinar que se 

distancia, seja da formação promovida no âmbito do academismo, seja daquela proporcionada pelas 

experiências de sistematização didáctica do modernismo. Por exemplo, Paul Bonatz defende uma 

via média que há-de constituir o primeiro assento luminoso do princípio da nova arquitectura, com 

388. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 32. 
389. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 38. 
390. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 36,37. 
391. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 38. 
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igual ou maior clareza que a Bauhaus, mas reservada, pulida, e forte, porém não grossa e rica, 

pomposa e monstruosa - uma arquitectura moderna adequada à modernidade. 

Bonatz 1941. Egli deplora 1'assenza di scala nell'architettura forgiata da Speer e Giesler, nonché il divieto a criticaria. 
«Se potessi esprimere una critica riguardo a certe cose direi: amici cari, non possiamo incominciare con forme cosi 
ricche, grosse, sovraccariche, perche siamo a un inizio. Inzio è la parola che bisogna ripetersi continuamente, perche 
se voi continuate cosi, allora sara una fine Ciò che deve venire non è rigoglioso e mostruoso, è casto e riservato, 
ma è chiaro, pulito, limpido e splendente. Forte ma non pomposo . . . Si vedrà corne questo passera neirarchitettura 
moderna con tanta maggiore chiarezza rispetto al Bauhaus, che già è cosi poço moderno. E per architettura moderna 
intendo un'architettura adeguata alPumanità di oggi e a quella che verra cosi come noi la desideriamo».392 

Há diferença de "simplicidades" na arquitectura de Mies ou de Tessenow, de Schmitthenner e de 

Taut, entre outros. De um lado, poderá ser encontrada uma arquitectura que lança os fundamentos 

do novo, singular e ensaística, e do outro, uma arquitectura voltada à conservação de equilíbrios, 

que se destina a uma aplicação social comum, e aspira a uma compreensibilidade mais alargada. 

Uma espécie de meio termo entre a criação experimental e a exaustão académica, entre o novo e a 

repetição de formulários, que se anuncia como uma enovação, como um enunciar de novo da 

experimentação conservadora, segura e sensível ao uso consuetudinário. 

Um dos aspectos mais interessantes do problema da redução arquitectónica e da simplicidade 

arquitectural reside no facto de, a partir de um mesmo modo disciplinar de simplicidade, serem 

possíveis esses dois termos diferentes. Por que razão a redução à simplicidade pode tornar-se 

simultaneamente conservadora e assento do princípio de inovação, de tal modo que inclusivamente 

podem coexistir numa obra? Ambivalente, a clareza de um princípio de mediocritas designa a 

passagem a uma mediania chã, como a uma poética escolhidamente subtil. Ora, a possibilidade de 

estabelecer um paralelismo de entendimentos entre certos movimentos da arquitectura dos 

primeiros tempos do século XX, e certos modos de arquitectura antiga, torna evidente uma 

similitude de sentidos que ajuda a perceber mutuamente tempos distintos. Essa similitude transporta 

consigo uma interrogação dirigida à própria natureza da simplicidade, até ao limite do princípio dos 

princípios. 

Num exacto momento inicial, ainda indistinto, a simplicidade é simples e natural integridade e já, 

ao mesmo tempo, na medida em que, reflectindo se vê, essa simplicidade pode tornar-se fermento 

de integrismo que se cumpre no exercício de si própria. 

Assim como o discurso de Paul Bonatz marca o exemplo de uma tentativa de abertura de espaço, 

no horizonte próximo do nacional-socialismo e do fascismo alemão, também o discurso da 

arquitectura chã portuguesa de Quinhentos e Seiscentos irá abrir espaço, num horizonte de 

392. Paul Bonatz, "Carta a Schmidt-Hellerau", Baden-Baden, Sanatório Quisisana (1941, Abril, 10), cópia no arquivo Paul Bonatz, Stuttgart ; in Frank, 
"Monumenti in Arbeitssuï . ..", Lotus international, 47 (1985/3) : 74. 
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integrismo nacionalista. Na segunda metade do século XVI, a alternativa desenha-se entre uma 

acção de reformatio, marcada por um empenho genuíno de ascese e místico quase radical, poético 

e individual, e a exortação de poder e propaganda da Contra-Reforma. Uma ténue linha distingue a 

verdade de um sentimento chão do simples natural e humano, da sua imitação, separando os dois 

mundos-vertentes com raiz na ideia de simplicidade. Separando, porque antes de tudo uniu nessa 

invocação primordial do simples, como assento do princípio e com a intenção de renovatio e de 

proposição do novo. 

12.9 A obra eloquente e a obra formosa 

12.9.1 A excelência da obra e a formosura 

A obra excelente distingue-se por uma eloquência e singularidade únicas, de precisa significação. 

A exigência da sua forma não é já a da clareza que funda a simplicidade, mas a de uma clareza 

subordinada à apresentação e à exortação da complexidade dos sentidos da sua individuação e 

particularidades. O discurso eloquente é abrangente e empático. Dirige-se não apenas a todos a 

quem a obra há-de interpelar, congregados por um denominador comum, mas também a cada um, 

em particular e em grupo, numa articulação de distintos níveis de significação. A viabilidade de 

recepção do discurso e a possibilidade de ser entendido e produzir efeito junto daqueles a quem se 

dirige depende da capacidade comunicativa da elocução. Daí o concurso de sistemas de mediação 

figurativa e de notação iconográfica, de ornatos e de elementos de decoração. 

A obra eloquente apresenta a sua identidade, numa exacta contextura do lugar no espaço. A 

representação do significado e a formação da contextura da sua circunstância única e impressiva 

implicam uma forma especificada e particularizada. A fornia da obra e o seu lugar-espaço hão-de 

marcar a diferença de singularidade, como parte do efeito de persuasão exercido. 

A obra excelente surge como concreta realização eloquente de qualidade, presença e distinção, 

numa espécie de "fundação" comunicante. A sua excelência pode associar a memória e a evocação 

do passado, como parte de um complexo programa iconográfico que confere à obra o sentido de 

monumento. Elementos figurativos, incluindo de citação histórica, compõem o sentido da sua 

presença eloquente e procedem a uma ancoragem significante que explicita a contextura de espaço 

e tempo. A notação de um programa de exaltação do poder e da memória é acompanhada de uma 

qualificação da obra pela grandeza e monumentalidade, de modo a significar uma imagem de 

dignidade e magnificência das instituições apresentadas. 
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A enumeração de Damião de Góis das acções atribuídas a D. Manuel construi o itinerário principal 

das obras e dos lugares excelentes da oratória manuelina. No conjunto das obras régias da ribeira 

de Lisboa e de Belém que apresentam a dignidade do poder Real, da Coroa e do reino e são 

consideradas magníficas e sumptuosas, destaca-se a obra do mosteiro dos Jerónimos, entendida 

propriamente como monumento já no seu tempo. 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Fvndov de nouo pêra sua sepultura, & da rainha dona Maria sua mother, & de seus 
filhos, ho mosteiro da inuocaçã de nossa Senhora de Bethléem junto da praia, h 0 a legoa da cidade de Lisboa, abaixo 
do Rastello . . . , obra a que nenhfl de quantas ha em toda Europa faz vantagem, nem em grandeza, nem em 
magnificência, ho qual mosteiro não acabou de todo, por lhe a morte estornar,... 

Além de um complexo discurso iconográfico, tecido pelo ornamento e a decoração da igreja e do 

claustro, a lembrança avivada das figuras de corpo inteiro do rei e da rainha, no portal principal, e 

da figura do infante D. Henrique, postada no pilar central da porta travessa («a coluna do meio da 

porta mór e mais sumptuosa», no dizer de Góis) constituem sinais explícitos de um discurso acerca 

do sítio como lugar de Memória. 
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, i. Ha egreja deste mosteiro 15 duas portas das quaes ha da trauessa, que está contra ha praia, 
he ha mór, & mais sumptuosa, na qual mãdou poer em pê, na colo na do meo da porta, ha imagem do Infante dom 
Henrri q primeiro author destas nauegações, talhada de vulto em pedra, armada, com cota darmas, & ha espada nua 
na mão, aleuâtada pêra riba, do qual modo se afegurã todollos Reis, & Principes q em pessoa se achara em feitos de 
guerra, & nelles forão vencedores. Ha outra porta he ha principal, posto que não seja tamanha quomo ha porta 
trauessa, polo causar hua fermosa, e comprida varanda de pedra talhada que de sobrella sae de logo do caminho 
publico, atte ho cabo de todolos jardî s, & edefiçio deste mosterio: sobella qual está ho dormitório dos Frades. 

A disposição da figura do infante que encima a coluna do meio do portal especifica o significado 

de monumento, na sua forma mais visível, pois o modo da exposição distingue-a de um portal com 

pés-direitos figurados, porventura de significado religioso. A precisão do sentido é afirmada pela 

homenagem efectuada com a exposição da figura de corpo inteiro, «talhada de vulto» e colocada 

«em coluna», do mesmo modo que o monumento que os homens de Lisboa pretendiam erigir em 

honra do infante D. Pedro, ou «posta em torre», como escreve Zurara. 

Zurara, Cron. dos feitos [de Guinée]. Mas que esta obra que eu fiz se ponha ë publico, eu nom demando n ë requeiro ca nom 
he tal que se deua poer em torre como os de Athenas poserõ a Minerua de fadyas .s. a fegura da deessa Palias / a qual 
polia excellencia de sua fremosura foe posta em alto por seer milhor esguardada de todos como diz o philosopho no 
.vj.° de suas ethicas no capitólio da saberya. 

Foi feita referência anteriormente à acção esclarecida de reis e outras pessoas principais, a exemplo 

das intervenções urbanas promovidas por D. João II, que estão na origem de algumas obras de 

impacte principal para a vida das comunidades nas cidades e vilas. Essas obras eram admiradas pela 

sua utilidade pública, tendo em conta a benfeitoria e o proveito comum, e o modo como concorriam 

para o enobrecimento urbano (por exemplo, a construção dos Estaus de Lisboa, do paço dos barões 

393. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, Ixxxv, (1949-1955), parte IV : 230. 
394. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, liii, (1949-1955), parte 1: 125. 
395. Zurara, Crónica dos feitos, vj, 1978, vol. 1: 37. 
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de Alvito, e a intenção de trazer água a Évora, recuperando o antigo aqueduto da Água da Prata, 

obra romana que André de Resende atribui a Sertório396). A qualidade dessas intervenções ilustrava 

os comitentes que promoviam a sua edificação pública, fazendo uso da sua condição e dos meios 

que detinham em favor da comunidade. Nesse sentido, as obras eram admiradas pela justeza da 

finalidade que lhes dava uma condição de verdade necessária, e a sua realização detinha o sentido 

de historicidade de facto memorável criado, tal como é mostrado na cerimónia de fundação do 

hospital de Todos-os-Santos . 

Algumas dessas obras de benfeitoria e proveito comum são consideradas obras excelentes, que 

ilustram a comitência real que tornou possível a sua concretização. Estão nessas condições a casa 

da Misericórdia de Lisboa, o convento da Ordem de Cristo, em Tomar, o Hospital de Todos-os-

Santos, o conjunto dos paços da Ribeira e dos edifícios institucionais anexos, e a Sé do Funchal, 

todas qualificadas pela grandeza, a sumptuosidade e a magnificência (não está em causa a 

verificação da verdade da asserção), e ainda a torre de Belérm, também ela citada como instructura 

magnifica 

Existe uma diferença subtil entre obra excelente, de aparato e eloquente, e obra formosa. Ora, 

nenhuma das obras atribuídas por Góis a D. Manuel, na parte final da crónica, é designada 

explicitamente como obra formosa, antes são destacadas a sua grandeza, sumptuosidade e 

magnificência. O programa edificativo das obras manuelinas citadas destina-se a magnificar o 

senhorio do rei, o poder real e a coroa portuguesa. Nesse sentido, o discurso de aparato e eloquência 

dá o tom apropriado à comunicação da posição da obra e do seu máximo decoro. 

No baluarte de Belém, e já antes, na fundação da igreja dos Jerónimos que substitui a primitiva 

capela de fundação henriquina, a mudança de plano da obra certifica a alteração do seu modo, e 

evidencia a nova orientação na definição de uma contextura alargada. Assim, do mesmo modo que 

a crónica de Resende notava uma diferença entre o projecto inicial e a torre efectivamente 

construída, também a descrição de Góis do mosteiro dos Jerónimos regista a alteração de qualidade 

da obra monástica. 

Góis, chmn. do Felicíssimo Rei, i . . . . depois q esta capella se conuerteo no sumptuoso mosteiro, que no mesmo lugar 
fundou elrei dõ Emannel.. . . mandou abrir hos alicerces aho redor desta capella, sobre hos quaes se fez hum dos 
grandes, & magníficos edefiçios de toda Europa, de que antes que falecesse deixou acabada h û a gram parte, & no 
que ficou por fazer, posto q elrei dom loam seu filho continuasse cõ grade despesa, lhe falta ainda muito pêra se 
acabara na perfeiçam que requere h D a tal obra. 

396. André de Resende, História da antiguidade da Cidade de Évora, feita por mestre André de Resende e agora nesta impressão aumentada pelo mesmo 
autor [ed. 1576], Obras portuguesas ; prefácio e notas de José Pereira Tavares (Lisboa : Livraria Sá da Costa Editora, 1963) : 17-18. 
397. Ver :563-564. 
398. Góis, CnSnicoafofe/icísií/BO Be/, 1,111^(1949-1955), parte 1: 125. 
399. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, 1, liii, (1949-1955), parte I : 124,125. 
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Considerando o enquadramento referido e os exemplos citados, precisam ser identificadas as obras 

que são designadas explicitamente como obras formosas. Garcia de Resende qualifica a torre de 

Belém como obra formosa, na alteração de qualidade dada pelo programa manuelino . Por sua 

vez, Góis atribui essa designação à sala de armas do paço de Sintra. Ora, na descrição das "Festas 

e apercebimentos ...", que preparam o paço de Vila Viçosa para o casamento do infante D. Duarte 

e D. Isabel, irmã do duque de Bragança, encontram-se reunidas apreciações relativas aos dois 

modos, que tornam possível um enquadramento do sentido de formosura. 

Em 1537, o núcleo inicial do paço ducal é considerado «chãmente obrado» e com desconexas 

serventias, enquanto que a ala nova lançada é tida como «honrada» e «sumptuosa», ao modo antigo 

Romano, sendo o seu interior acabado com tal perfeição de definição arquitectónica, que dispensa 

acabamentos a ouro e outras pinturas que «costumam ornar». Também o mosteiro das Chagas, cuja 

edificação é retomada de fundamentos, é tido por «honrado e sumptuoso, forte e obrado com muita 

proporção ao modo antigo». 
"Festas e apercebimentos...". [O duque] ordenou logo dar cabo à huas honrradas e sump-/tuosas cazas que ia dantes tinha 
comesá-/das, pegadas as outras que soi ja ter apos-/sentamento do Duque seu pai q Deos tem, I que posto que fosem 
boas, muitas e m.t0 honrra-/das naõ eraõ de seu contentamento por serem / chammente obradas e desconnexaucoes 
serventias / e pêra isso mandou desfazer e arrancar hum / grande lanço de pumar q em cerca delias es-/taua e se fes 
delle hum grande terreiro quadra-/do mui chaõ e muy porano de duzentos / passos em largo e no topo delle em 
frontaria / da Villa mandou de nouo fundamento edeficar / huã grande salla com outras m.,as cazas no mes-/mo canto 
de m.as janellas grandes quadra-/das de mármores brancos postas em duas ordens; huã no alto e outra no baixo e / 
toda a frontaria em janellas lavrada ao / modo antiguo Romano de bazes e capiteis / cornigeas e outras obras romanas 
e o forro / delias he todo de bordos asij / laurado de molduras e obras Romanas / ao antigo em taõ acabada perfeição 
que / de nenhum ouro; nem outras pinturas com / que se as tais obras costumaõ ornar tem / necessidade. A ilharga 
destas cazas em cerquo do terreiro, mandou também este / Duque de nouo fundamento edeficar / hum mui honrrado 
e sumptuoso mosteiro / m.t0 grande e mui forte obrado com m.ta porpoçaõ com todolos portais e fronta-/rias, também 
ao modo antigo, com muitas / medalhas e outras muitas esfeicoes de fora / e de dentro que contadas seria processo / 
infinito.401 

A perfeição das obras referidas é devida à definição arquitectónica realizada ao modo antigo 

Romano. Trata-se de uma perfeição de linguagem arquitectónica, de definição arquitectural e de 

proporção da obra nova, como se compreende da comparação estabelecida com a disposição interna 

da parte antiga do paço que tinha desconexas serventias. Acresce a autoridade reclamada pelo 

desenho ao quadrado da forma do terreiro e das janelas grandes da fachada clássica do paço. Nesse 

sentido, completa-se a ideia de que pode ser dispensado o ornamento "de acabamento" (e a 

decoração), em virtude da qualificação intrinsecamente proporcionada do conjunto da obra. A 

mesma noção estava presente nas afirmações da concinnitas albertiana e da consonância interna do 

que é «puro e piano», de Francesco di Giorgio, do «estilo chão, puro e cheio de majestade». Uma 

ideia semelhante, de Séneca, é lembrada, neste contexto, através do olhar cruzado de Montaigne. 

400. Ver: 121,987. 
401. Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 114. 
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Sen. Bp. 95. No est ornamentum virile concinnitas. 

ibidem. Ce n'est pas un ornement viril que la disposition symétrique des mots. 

Por sua vez, do lado nascente do terreiro situa-se o mosteiro da ordem de Santo Agostinho, que tinha 

então, no claustro, uma capela onde jaziam os «três Duques derradeiros antecessores» de D. 

Teodósio. 
"Festas e apercebimentos...".... e na claustra delle está huã m.t0 deuota / Cappela de abobada e obrada toda ate / o chaõ 
formosam.te de ouro, e azul, e dentro / delia em sepulturas de mármores brancos / bem obrados,. . . 

Formosa seria essa capela, mas certamente não ao modo Romano. Também o jardim que se alonga 

da parte nascente do núcleo incial do paço é tido por formoso. 

"Festas e apercebimentos...".... e da outra ilharga / da parte de sima das cazas do Duque vai / também cercando este 
terreiro, à parede / de hum grande e fermoso jardim, que tem / dentro tanque de m.tos peixes de m.t0 boa/ agoa nadíuel 
e corrente que se rega to-/do o jardim em que ha m.^ amores / de diuersos fruitos e outras que somente / para 
recreação humana foraõ postas, / tecidas e cubertas de muitas edras que fazem / m.t0 apraziueis e deleitosas sombras 
sobre que / cae o aposentamento, que agora ha da Sr". / Infante com m.tas janellas de grades de / ferro sobre elle. 

A apreciação da qualidade das obras realizadas no paço ducal permite retirar algumas conclusões. 

O núcleo do paço, fundado por D. Jaime, foi definido arquitecturalmente à maneira de uma casa de 

campo, como um lugar de amenidade. O edifício caracterizava-se por uma simplicidade, alegrada 

por apontamentos de referência manuelina e mudéjar. 

À distância de uma geração, e considerando a mudança de programa que implica a transferência da 

sede do paço para a vila baixa, a definição de obra «chãmente obrada» já não pode responder 

convenientemente a uma imagem grave, de autoridade e poder, que passa a ser mais adequadamente 

apresentada ao modo novo do antigo e do Romano. 

Entre a determinação concreta de modos da simplicidade e da excelência, cujo entendimento e 

actualidade de definição arquitectural muito dependem da sensibilidade de um tempo, permanece 

"inalterada", subtraindo-se à acção dos tempos da novidade, a noção de um meridiano equilíbrio 

encontrado na obra que continua a dar prazer e é nomeada como obra formosa. Nos casos referidos, 

a formosura é ambivalentemente formosura de decoro (a capela tumular abobadada e ornamentada) 

e de variedade e invenção de aprazimento (o jardim e horto deleitoso). Num mesmo sentido 

precisam de ser compreendidas a torre de Belém e a sala de Armas do paço de Sintra. 

12.9.2 A formosura da obra 

A noção de obra formosa flui entre uma expressão de graça e leveza e uma representação de 

gravidade e aparato, consignada pela obra magnificente, de fama e autoridade. Sobretudo, a obra 

402. Sen. Ep. 95, in Michel de Montaigne, Essais [3 livres], 3 tomes, livre I, chap, xl ; édition présentée, établie et annotée par Pierre Michel ([S. 1.] : 
Librairie Générale Française, cop. 1972), tome Ie : 372. 
403. "Festas e apercebimentos . . .", in Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 :115. 
404. Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 115. 
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formosa não é uma obra de excesso "do que não pode ser mais". A distinção da obra formosa forma 

um diferimento, que se exime a uma acentuação de tendência. O seu sentido de decoro é encontrado 

numa ponderação que se subtrai ao efeito de extremar, exercido pelos pólos de simplicidade e de 

copiosidade, conjugando os atributos de variedade, elegância e gravidade, num discurso claro e 

numa eloquência declinada em leveza. 

A noção de que a formosura constitui um acerto de decoro implica uma determinação mais exacta 

da sua posição. A obra formosa não representa o outro lado de uma contraposição à simplicidade, 

nem deve ser identificada necessariamente com o resultado de uma utilização plena e cumulativa 

de todos os recursos da eloquência. A sua posição é de mediação. Representa o difícil equilíbrio 

numa caminhada no fio entre duas vertentes (Gratwandlung) de inclinação para a simplicidade ou 

para uma intensificação decorativa. Basta um breve deslocamento de sentimento da qualidade da 

obra formosa, que pode decorrer da sua definição ornamental, ou apenas está nos olhos e na mente 

das pessoas de um outro tempo em que é interpretada, para que pareça ordenar-se explicitamente à 

vertente de um esforço decorativo. 

O diferimento relativamente à simplicidade é assinalado pela presença do ornamento e de outros 

elementos de mediação figurativa, que marcam a inflexão e o início do discurso da figura 

ornamental. Já é mais difícil identificar o limiar, a partir do qual o ornamento e a decoração tomam 

conta da definição da forma, sobrepondo-se como um revestimento de ilustração copiosa. Não será 

essa, necessariamente, uma obra formosa, nem uma obra de distinção, mas uma obra que procura 

um efeito superlativo, medido por uma acumulação de recursos e pelo artifício do trabalho realizado 

pela mão diligente de oficiais. Obra copiosa, prolixa, de perfeição acabada. 
Um exemplo de um entendimento dessa perfeição por acumulação encontra-se na descrição da edificação do mosteiro de 
São Domingos de Abrantes. 

Carta de Pêro Fernandes de Abrantes, mestre da obra, para o rei (1547, Agosto, ] ) . . . . por que 0 mais todo a casa esta acabada a muitOS 
dias, e certo que a feição da obra me não 2 gana pêra poder dezer a V.A. que esta casa vay tã copiosa e acabada que 
em seus Reinos e senhorios da ordem de sã Dom i gos não ha outra tã acabada nem tã nobre de oficinas, cousa por 
que muito trabalho que seia a mais fãtastica que ouuer, por que quãdo a vir v.a. por olho e ho gasto e trabalho que 
nella tenho posto me faça m. (mercê) de se seruir de mim.4 

Na obra formosa, nem a grandeza nem a monumentalidade são uma medida absoluta, antes são 

percebidas na distinção relativa da sua qualificação especiosa. Por exemplo, se a igreja do mosteiro 

dos Jerónimos também pudesse ser entendida como obra formosa, não o seria por ser a maior e a 

mais principal, em grandeza e monumentalidade comparáveis com a catedral de Sevilha, cuja obra, 

promovida pelos Reis Católicos, avançava ao mesmo tempo. A catedral de Sevilha é admirável por 

ser grande, extensa e larga, porém, a comparação não diminui a obra dos Jerónimos. Esta é 

405. Viterbo, Diccionarlo dos architectos, s.v. "Fernandes (Pedro ou Pêro)", 1904, vol. I, n.° 249 : 343. 
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413 Dona Lianor. R. D. R, tábua de escola portuguesa, século XVI-primeira metade (Coimbra, Santa Casa da 
Misericórdia) 

magnífica, porque realiza algo de mais difícil: o vão vencido pela abóbada do transept» é maior do 

que qualquer dos vãos da sé anduluza. A grandeza da igreja dos Jerónimos é merecida pela 

qualidade única e singular do seu propósito de memória, a perfeição da sua realização e o feito 

construtivo alcançado, que a singularizam relativamente à generalidade das obras grandes e 

sumptuosas. A sua formosura decorreria da perfeição da ideia, e da invenção e significação únicas. 

Excelência da construção, propriedade do ornamento e dificuldade perfazem o mérito da arte da sua 

edificação e magnificência da sua realização. 

Existe uma distinção fundamental entre a obra que é simplesmente grande e a obra formosa, cuja 

perfeição é um resultado complexo da ideia, da medida e da materialização. Vitrúvio faz a menção 

da ideia, referindo-se à dimensão maior de uma obra, cuja execução material todavia não autoriza 

uma apreciação correspondente de magnificência e autoridade. 

vitr. vii.Proemium.17. In asty vero [ad] Olympium amplo modulorum conparatu corinthiis symmetriis et proportionibus, 
uti supra scriptum est, architectandum Cossutius suscepisse memoratur, cuius commentarium nullum est 
invemntum. . . . Id vero si marmoreum fuisset, ut haberet, quemadmodum ab arte subtilitatem, sic ab magnificentia 
et inpensis auctoritatem, in primis et | summis operibus nominaretur. 

Vitruvius/C.Caesariano, [Dl LVTIO VITRVVIO POLL10NE INCOMNENZA IL LIBRO SEPTIM0. IN L0 QVALE SE TRACTA DE LE EXPOLITIONE DE 
Li AEDIFICU). Ma a Marte ad Olympum, con amplo uestibulo: acomparato de moduli cõ le Corynthie symmetrie: & 
proportione (si como e scripto di sopra) da architectare: Cossutio hauerlo suscepto e memorato: dil quale niuno 
commentario si e trovato. . . . Ma quello templo sil fusse stato Marmóreo: chel hauesse hauto: si come dal arte la 
subtilitate: cosi da la magnificentia: & in le spense la auctoritate in traie prime: & summe opere el si nominaria. 

413 

406. Vitruvio, De archilectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : CXv. 
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vitrávio, Da arq., vil, Prefácio, 16. Segundo a tradição, como já se disse, Cossútio encarregou-se de arquitectar o 
Olympeum, na cidade, completado com um amplo sistema de módulos, simetrias e proporções coríntias, não se 
encontrando dele nenhum comentário escrito Se, na realidade, se tratasse de um templo de mármore, de tal modo 
que tivesse não só a subtileza artística como o crédito da magnificência e da sumptuosidade, seria considerado entre 
as primeiras e mais importantes obras. 

O entendimento da diferença subtil entre formosura, e a excelência e magnificência pode ser 

documentado na descrição da mostra de obediência de D. Manuel, e dos presentes oferecidos ao 

Papa, conhecida através da carta do embaixador do imperador, Alberto do Carpe, que Damião de 

Góis transcreve na crónica. 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, m. Hos does eram, has sagradas vestiduras, tâto pêra. hos ministros, quomo pêra. hos 
clérigos, pêra seruirem a toda maneira de sacrifício . . . . Todas estas vestiduras eram tecidas douro, & tão cubertas 
de pedras preciosas, & perlas, que em poucos lugares se podia ver ho ouro, & eram has perlas, & pedras postas, & 
metidas per artefíçio admirauel, per algû s nós entrelaçados a maneira de hû a Romã, ho qual artefiçio era cousa 
muito pêra ver, porque ha obra era marauilhosa, sumptuosa, & magnifica, em certos lugares era quomo pintada de 
ouro, & seda ha face de nosso Saluador, & dos Sanctos dous Apóstolos distintamente, ornados de muitas perlas, & 
pedras preciosas a que nós chamamos scrauonetas ou rubis, nam contrafeitos, n ë polidos, mas rudes, & simples, assi 
quomo se trazem dos lugares em que se acham, com seu só resplandor natural, tal qua\ se deue ás cousas diuinas: 
que direi mais pêra cõprehender tudo em hû a palaura, ha materia era preciosa, mas ha obra ha sobrepujaua com 
espanto.... hos does, hos quaes, segû do ha extimaçam dalgû s sam aualiadas desuairadamente, porque hû s hos 
poem, em quinhè tos mil cruzados, outros em quatrocentos mil, & outros è trezentos, pelo menos: todauia has perlas 
não são de muita grandura, nem hos robis, mas em multidão, & numero mais que infindos. Certo, & assi he de crer 
que nunca a nenhum Papa da Egreja Romana forão apresentados tão ricos, nem tão fermosos ornamentos, nem tam 
preciosos.408 

A maravilha e preciosidade dos objectos oferecidos justificam a apreciação da excelência e 

magnificência. Já a formosura é alcançada na perfeição da obra apresentada. O seu reconhecimento 

implica um juízo acerca da invenção da forma dos objectos e da sua realização. Por exemplo, 

relativamente às vestes oferecidas, Alberto do Carpe nota que a excelência da obra não se deve à 

qualidade material do seu revestimento precioso, medida em grandeza e trabalho de pérolas e pedras 

preciosas, mas deve-se ao artifício da invenção da composição de matéria rude e simples, em bruto, 

que imita a natureza e a criação. 

A admissão de que as coisas rudes e simples não desmerecem o que há-de ser magnificente significa 

um deslocamento de perspectiva da ênfase colocada no artifício para a naturalidade. Tal mudança 

constitui o sinal inequívoco de um novum. Contudo, essa naturalidade ainda se encontra associada 

a uma manifestação de sumptuosidade, alcançada por cópia e prolixidade. É possível que a 

justificação de tais qualidades se ligasse a um sentimento de conveniência de decoro, conforme à 

dignidade e estado do Papa e da pessoa real que oferece os presentes. 

O ponto de vista acerca da copiosidade e da prolixidade permite traçar o limiar de definição da obra 

de aparato, relativamente à obra formosa. Um dos aspectos dessa delimitação procede da distinção 

407. M. Justino Maciel, "Os 'Proemia' Vitruvianos", Estudos de Arie e História: Homenagem a Artur Nobre de Gusmão (Lisboa : Vega, 1995) : 362. 
408. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lvii, (1949-1955), parte III : 215-216. 
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entre um modo de execução mesteiral da obra e um modo de criação pela imaginação do artífice-

artista. Numa crítica notada por Francisco de Holanda, nos Diálogos de Roma, Miguel Angelo 

verbera a prolixidade da ideia e o excesso de artifício na concepção da obra, entendendo-as como 

uma parte de definição das obras por acumulação, que se destinava meramente a abrir espaço para 

a demonstração de habilidade e maestria do exercício oficinal 

Ora, esse sentido de qualificação cumulativa, dada pela habilidade do trabalho do homem, não está 

presente na composição das rudes pérolas e pedras preciosas que recobrem inteiramente as 

vestiduras oferecidas ao Papa. A invenção nova consiste na imitação da natureza, no seu estado 

simples e naturalmente rude. Por comparação com uma ordem de prolixidade, o sentido da 

multitude das pérolas e das pedras precisosas procura captar a pluralidade e variedade das coisas do 

mundo natural, no seu «resplendor copioso». Desse modo, a formosura dos presentes de D. Manuel 

é talhada como uma intersecção de qualidades, da excelência e da prolixidade, por um lado, e da 

simplicidade "rude", por outro. O equilíbrio resulta da conjunção de concepção e realização. A 

perfeição de invenção e composição da ideia, e a dificuldade e habilidade da execução das vestes, 

que foram recobertas de pedras «metidas por artefício admirável, por alguns nós entrelaçados à 

maneira de uma romã». 

12.9.3 A formosura, o novo e o princípio de varietas 

Haveria ainda que pensar a relação da obra formosa com a novidade e o novo. A qualidade de uma 

obra singularizada, de contextura comunicante, impõe que seja prosseguido o equilíbrio entre uma 

abertura clara à inovação e a enovação dos valores consuetudinários que dá continuidade à 

reconhecibilidade da obra. A reafirmação do que é conhecido implica a actualização do seu sentido. 

Desse modo é realizado um duplo enraizamento do discurso da obra, a que corresponde o 

assentamento do princípio de referimento desse momento, e a transmissão do referimento de 

memória de um outro momento. Actualização, actualidade e referimento fundam a presença dos 

sentidos de autoridade e a gravidade. 

Damião de Góis refere a formosura (da obra) da sala de Armas do paço de Sintra. 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Mandou ver todalas sepulturas do regno pêra delias se notarem has armas, & insígnias, 
& letreiros que nellas hauia, das qwaes armas mandou nos Paços de Sintra pintar todolos scudos com suas cores, & 
timbres, em hu a fermosa sala £j pêra isso mandou fazer,.. . 

É interessante que seja essa qualidade atribuída à obra (e não a de obra excelente, ou sumptuosa, ou 

eloquente). Ao mesmo tempo, a designação distingue-a de uma outra sala qualificada - a sala 

409. Holanda, DÍ7 Pinívra antigva, "Primeiro Dialogo", 1930 : 189. 
410. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxvi, (1949-1955), parte IV : 238. 
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grande do paço. Ora a sala de Armas surge como um novum, um projecto arquitectural integrado 

que associa a apresentação do corpo construído da torre a uma iniciativa de inquiração dos 

fundamentos do seu conteúdo e significado, enquanto figura heráldica, no contexto do direito ao 

uso de armas, insígnias e letreiros da nobreza do reino. 

A edificação torna-se receptáculo da exposição documentada do seu significado. Quadrado da sala, 

no dizer do cronista (na realidade de configuração quadrangular breve), torre e figura cúbica, o 

corpo da edificação constitui um lugar central da nação portuguesa, apresentada pelas casas dos 

seus varões ilustres. Como espaço centrado e eixo do mundo, o lugar não tem extensão, nem admite 

percurso. A entrada na sala é recortada por uma abertura acentuadamente reduzida que assinala o 

momento de passagem, mas anula a leitura de movimento, contrastando com a impressão de 

posição estante, no interior do grandioso volume tronco-piramidal da sala. Uma complexa teoria de 

sentidos que em parte foram apontados por Custódio Vieira da Silva41 ' encontra-se explanada em 

diferentes níveis do corpo da sala, desde um nível iniciático da entrada, ladeada por um tronco rude 

e guardada por um réptil (um lagarto ou salamandra), ao alto da abóbada em forma de masseira 

apainelada com as armas das linhagens do reino, ordenadas ao centro pelas armas do rei, e 

finalmente ao cimo da torre, que encerra o pombal. 

A invenção do corpo da sala e a composição das figuras e insígnias que inscrevem o seu sentido 

iconológico qualificam a obra como uma invenção formosa, diferente de uma obra magnífica e de 

aparato. Mas possivelmente, a referência de Góis à sala do paço de Sintra, que acolhe os escudos 

de Portugal, como sala formosa não releva apenas de uma apreciação estética. O seu sentido 

envolve a dupla decisão de D. Manuel de proceder ao reconhecimento e à notação das armas das 

casas do reino, e de edificação da casa apropriada à sua mostra. A formosura decorre da acção no 

seu todo, e da sua corporização na obra da formosa sala, reconstruída para o efeito. 

A citação histórica e a escrita de figuras e sinais, mas também (e esse é um aspecto arquitectónico 

decisivo), a possibilidade de enovação de continuidade de formas arquitecturais conhecidas 

inscrevem modos de (re)conhecimento do discurso da obra formosa. A noção poderá ser importante 

para entender o sentido que tomam certas citações "historicistas", como é o caso da diferença de 

formas dos arcos, notada no pórtico da igreja de São Francisco, em Évora; do referimento ao antigo 

românico, no discurso do manuelino; e ainda da configuração de abobadamentos em pedra e 

madeira, ao modo gótico e manuelino, usada na dinamização de espaços dos séculos XVII e XVIII. 

411. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 234-236. 
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Esses referimentos procedem do reconhecimento da variedade, e afirmam a varietas como princípio 

de expressão de diferenças e da pluralidade das coisas e de sentidos. 

Precisamente em Quatrocentos, a presença dos tópicos de variedade e de pluralidade das coisas 

constitui um sinal de abertura ao novo. 
Smith 1992 what distinguished fifteenth-century developments were its freedom to approach and an open mind. 

O princípio da variedade (a varietas teorizada por L. B. Alberti) traduz a experiência de observação 

e conhecimento da diversidade do real, e a representação da sua manifestação diferenciada e 

singular. Do mesmo modo, na arquitectura manuelina, a novidade da aproximação está na abertura 

criada pela conjunção de uma pluralidade de expressões diferentes. 

Foi referida a tematização da casa urbana, representada na variedade dos seus tipos, na praça de 

Pienza, ou o homem em transformação, representado na oratória da mudança das espécies vegetais, 

no claustro do Silêncio. No claustro de Santa Cruz, o sentido de notação vai além de uma invocação 

da natureza, através de uma figuração e uma redução a formas sígnicas, para tematizar o sentido da 

presença no mundo, e da existência e do devir em transformação e em movimento. 

Registo de observação e representação de variáveis, da mudança, do movimento e da diferenciação 

perfazem, em conjunto, a apresentação do mundo real, devolvido na representação da multitude e 

pluralidade das suas manifestações, e na particularidade de uma especificação individual 

Klotz 1997 die Fãhigkeit zur Unterscheidung des Verschiedenen im Gleichen. Diese Fahigkeit muss man ais eine 
wesentliche Gestaltungskategorie der Renaissance ansehen. 
Mannigfaltigkeit ist nicht nur eine Qualitat der Erschliessung des Wirklichen, sondem auch cine asthetische Qualitãt. 
Sie steht im Gegensatz zum Gleichformigen und zur Monotonie. Sie steht aber auch im Gegensatz zur blossen 
Vielfalt, zum unspeziftschen Nebeneinander des Verschiedenartigen. Mannigfaltigkeit entsteht aus der 
Unterscheidung eines Besonderen im Verhaltnis zu einem durchgangigen Thema, einer zugrundeliegenden 
gemeinsamen Form oder einem Typus. Sie ist ein Hinweis auf die Ordnung in der Vielfalt, ein Hinweis auf das 
Ganze im Detail. 

idem, trad.... a aptidão para distinguir o diferente na igualdade. Essa aptidão deve ser encarada como uma categoria 
essencial de conformação da Renascença. / A pluralidade não é apenas uma qualidade de descobrimento do real, mas 
também uma qualidade estética. Está em oposição à uniformidade e à monotonia. Está também em oposição à 
simples multiplicidade, à colocação inspecificada, lado a lado, de diversidades. A pluralidade forma-se a partir da 
distinção de especialidade em relação com um tema abrangente, uma forma comum subjacente ou um tipo. É um 
indício de ordem na pluralidade, um indício da totalidade [presente] no detalhe. 

A pluralidade liga-se a uma mimesis do olhar exacto, e a imitação da natureza torna-se aprofundada 

experiência através dos sentidos415. A referência a um princípio de varietas define essencialmente 

a posição de uma obra, entre a simplicidade e a copiosidade, tornando-se um distintivo epocal no 

entendimento da sua formosura. 

412. E. R. de Zurko, "Alberti's Theory of Form and Function", Art Bulletin 39 (1957) : 145 ; in Smith, Architecture in the Culture, 1992 : XVin. 
413. Klotz, DerStildesNeuen, 1997 : 30. 
414. Klotz, Der Stil des Neuen, 1997 : 31-32. 
415. Klotz, Der Stil des Neuen, 1997 : 32. 
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Como sinal de gosto muito difundido nesse tempo, observa-se também uma prática corrente de variação pouco 
esclarecida, em que a variedade é feita de uma assimilação superficial de novidades de decoração, como é o caso da obra 
ilustrada de Diego de Sagredo nas Medidas dei Romano, em que se multiplicam invenções prolixas e sem ordem, ao modo 
de um «malinteso naturalismo»416. 

Marias e Bustamaiite 1988. Sagredo giunge come massimo ad accetare Pornato di tutti gli elementi architettonici con 
«foliages, conchas, fenestras, escamas, espichios, vergas . . . [perche]... no ay arte donde assí se puedan emplear 
las obras de natura y fantasias dei hombre como la romana»2 .417 

O tema da varietas à imagem da natureza é central na identificação da obra formosa, diferentemente 

da obra de simplicidade e da obra qualificada por uma eloquência prolixa. Uma variedade 

temperada pelo número e o ritmo, que encontra na poesia a referência de composição, do mesmo 

modo que a arte da oratória. 
Cie. Or. 174 turn dicitur numerus secutus, quibus etiam in oratione uteremur, cum iucunditatis causa turn ut varietas 
oceurreret satietati. 

Ibidem.... il adopta, dit-on, des rythmes pour nous en cervir même dans le discours, tant pour l'agrément qu'en vue 
d'obvier par la variété à la satiété. 

Um dos prazeres da arquitectura desenvolve-se em relação com os espaços e o tempo de folgança, 

nos paços do campo, nas casas de recreio, nos lugares de fresca e nos jardins das casas urbanas. A 

variedade torna-se um traço distintivo do prazer e da formosura dos lugares de folgança na natureza, 

a exemplo do horto novo e do jardim dos paços de Évora, onde D. João II almoçava, cujo cuidado 

tinha entregue a um jardineiro valenciano, desejando que a horta «fose prantada darvores e ervas de 

verdura e fremosas, de que comvem as taaes ortas serem enobrecidas» . Variadas eram as 

espécies plantadas em tais lugares, como em 1477 as laranjeiras, limoeiros e ciprestes mandados 

plantar no paço dos Arcebispos de Lisboa , e no horto do paço de Sintra, laranjeiras, «pesegueiros 

durazios», cedreiras e peras pardas, tudo envolvido por uma cerca de caniçada, que D. Manuel 

manda plantar de novo no pomar da Rainha, em 1508 . Mas já no século XIV há registo de um 

laranjal que está a ser ordenado de novo numas casa em Coimbra. 

Lopes, Crón. D. Fernando. [Coimbra, casas d'Alvora Fernandez de Carvalho, onde dona Maria pousava, numa rua estreita 
que partia da igreja de São Bartolomeu] Em isto a alva começava d'esclarecer e trigava-sse a manhãa pêra v i ir. Hora 
assi aveo como suas tristes fadas mandarom, que o iffante com os seus aa porta, e hû ua molher que aviia de lavar 
rroupa destrancou as portas e abrio-as de todo; e assi como forom abertas logo os do iffante sobirom acima a hû ua 
salla onde jaziam algfl uas molheres dormindo, e asso a entrada da sala hu sse fazia hû u virgeu de larangeiras e 

422 
outras arvores, . . . 

416. M. Tafuri, "II mito naturalistico neirarchitettura dei '500", L'Arte, 1968 : 7-36 ; in Marias e Bustamante, "Trattatistica teórica e Vitruvianesimo . . .", 
Les traités d'architecture, 1988 : 308. 
417. a Diego de Sagredo, Medidas del romano necessárias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las Basas Colunas Capiteles y otras 
pieças de los edifícios antiguos,/. C VI v ; in Marias e Bustamante, "Trattatistica teórica e Vitnivianesimo . . .", Les traités d'architecture, 1988 : 308. 
418. Cicéron, L'orateur, 1964 : 67. 
419. F. M. Sousa Viterbo, A jardinagem cm Portugal (Coimbra, 1906) :71 ; in Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 34. 
420. J. Castilho, A Ribeira de Lisboa (3" ed., Lisboa: Câmara Municipal, 1948), vol. Ill : 246 ; in Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 34. 
421. Doe. II - "Titolo da Recepta e despesa de Andre Gonçallvez . . ." , O Paço de Cintra, 1903 : 232,239. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 
1995:34,218. 
422. Lopes, Crónica de D. 1'emando, ciii, T ed. 2004 : 370. 
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Nesses lugares amenos de ócio, a variedade associa-se a espaços e formas arquitectónicas inusitadas 

que causam surpresa e cativam pela diferença, relativamente às formas consagradas pelo uso 

comum. A diferença surge por via de uma tematização do particular local e da invenção e 

descobrimento do estrangeiro longínquo: a pluralidade das espécies dos mundos vegetal, de seres 

vivos, dos povos - o outro mourisco e judeu, gentios, o estranho selvagem -, e a multitude das 

nações. 

Foi notado que, para determinados lugares-tempo, certas formas arquitectónicas mudéjares (portais, 

janelas,...) representam o espaço de diferença e de invenção, a nível regional e nacional. Todavia, 

o seu domínio de aplicação é confinado à arquitectura civil e à parte de habitar dos edifícios 

religiosos, não tomando conta do espaço da igreja. Também nas obras do modo clássico, a 

variedade forma um discurso de uma condição própria e local que exprime a diversidade dos povos 

e dos lugares, e de modos nacionais. Do mesmo modo, no interior do sistema clássico, o diferimento 

pela variação, a licença e a invenção por "soltamente" da imaginação está subordinado a regras. A 

sua aplicação é limitada ao domínio da arquitectura civil, e em particular às casas de campo dos 

particulares (L. B. Alberti). 

A variedade liga-se à aceitação da pluralidade de estilos e à possibilidade de justaposição e 

composição de estilos diferentes. Francisco de Holanda, por exemplo, considera aceitável a 

compatibilidade de expressões variadas e estilisticamente diversas, como escreve na memória que 

acompanha o projecto da capela «em louvor do S. Sacramento» [32-35]. 

Holanda, Da Fabrica. Hû a su ptuosissima / IGREIA ou Capella ë Gloria eexaltaçâo e Memo/ria do Santíssimo 
SACRAMENTO. Aqual ha / de ser de obra e Pedras jlustradas e de ouro / e Prata e Pintura e Architectura, a mais es/ 
colhida ejminè te q aja na IGREIA de DEOS. / . . . 
Como ë / Trofeo e Despojo de seus Santos Votos e ca/tholicas Empresas cõ Eycelente e Antigua / e Moderna 
Architectura e Desegno a ornara. / fazendo Nouo e Marauilhoso Retauolo e No/vas Sepulturas pa seu bê auë turado 
Jazigo / daqui a Mujtos Aflos.423 

Para que a varietas constitua um atributo de qualificação da obra formosa, é essencial que seja 

entendido o sentido dessa composição como concerto de variação e diversidade. No corpo da obra 

de arquitectura, a variedade das suas partes deve subordinar-se a um princípio de ordem e 

proporção, para que não seja apontado a falta de medida. O cerne da questão está, pois, na 

compreensão do modo como a variedade há-de ser definida, para superar uma condição aleatória e 

tornar-se um elemento essencial de qualificação da formosura da obra. 

423. Holanda, Da Fábrica, \\J. 29,29v, in Segurado, Francisco dVUanda, 1970 : 123,124. 

1032 



Na obra de Francesco di Giorgio, a discussão desses aspectos tem lugar no âmbito da reflexão 

acerca da possibilidade de usar diferentes espécies de colunas (o texto não faz referência a ordens) 

dórica, jónica e coríntia, numa mesma obra, no caso, em diferentes posições num templo. 

Giorgio, Tratt. S/M, IV [I templi]. Parmi convenienteperò di imaginare colonne di quella spezie che nel tempio fussero 
messe in uso. Questo dico che avegna che le doriche e ioniche colonne sieno usate meno che le corinzie, 
nientedimeno sipossano con ragione usare, onde non appare ragionevole in altri loci del tempio avère usato 
colonne doriche e difuore corinzie, overo conversamente; [cont] 

(A passagem poderia ser entendida como um comentário directo à solução ensaiada na catedral de Pienza.) 

O princípio de conjunção é dado pela concepção da obra como um corpo à imagem da figura do 

corpo humano. Os membros devem obedecer a um mesmo sistema de medida, e não caracterizar-

se por uma diversidade subtraída a um princípio uno de comensuração. 

Giorgio, Tratt. S/M, IV [I templi]. [cont.] ma essendo il tempio tutto uno corpo artifiziale assimilato in moite cose all 'orno, 
li medesimi membri suoi dieno avere la medesima commensurazione e non diverse. Eper la medesima ragione 
concludo [Dubbio] nel tempio solo una spezie di colonne doversi locare [cont.] 

Assim, di Giorgio afirma que numa obra deve ser aplicada uma única espécie de colunas, criticando 

aqueles que defendem a variedade em todas as circunstâncias, por semelhança de perfeição da 

natureza, na sua manifestação de diversidade (esse, o enquadramento do princípio de varietas). 
Giorgio, Trait. S/M, IV [I templi]. [cont] avvenga che a mold paia il contrario assegnando questa ragione, che tanta è 
perfeita Vopara quanto più gradi e diversi di perfezione in essa si trova, sicome per questa ragione li teologi 
pruovano moite spezie di estranei animali [Risposta] ragionevolmente essar creati a maggiore perfezione 
deli 'universo. Ma a questa ragione si risponde facilmente dicendo quella avere loco in uno aggregato di più cose 
accidentalmente, si come una città saria più formosa quando più varie forme di case, templi et altre parti essa 
fussero. Ma ne lie opare particulari, dove le parti sono membri necessari o per ornato o per l'essare, non ha luoco 
la detta ragione perché per quella si porria provare l 'orno dovere avere le ale, quando necessário concludesse. E 
molti altri inconvenienti ne seguiria. 

Ao mesmo tempo, o texto de Francesco di Giorgio toca um ponto essencial. Conforme a natureza 

das coisas, haverá diferenças e consequentemente variedade, mas também, haverá situações, como 

nas obras dos particulares, em que se impõe uma não distinção e deve prevalecer uma uniformidade 

que dá conta da semelhança das coisas (o mesmo ponto de vista é defendido por Q. de Quincy ). 

A variedade imita a condição de diferença das coisas, como acontece na cidade com as casas, os 

templos e a diversidade das partes que a compõem. 

Todavia, quando as coisas são de natureza semelhante, deve prevalecer o sentido de regularidade e 

uniformidade. A variedade subordina-se então a um princípio de unidade da obra, dado pela 

proporção da medida, tendo em vista a regularidade do corpo como um todo, e dos seus membros, 

em particular. 

424. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 397-398. 
425. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 398. 
426. Ver :999. 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | A obra eloquente e a obra formosa 

Nesse sentido pode ser compreendida a contemporalidade de mostras manuelinas que enfatizam, 

seja os aspectos de uma formosa variedade, seja, pelo contrário, um princípio de uniformidade e 

regularidade. A imagem da entrada da embaixada de D. Manuel, em Roma, na Páscoa de 1514, 

variada, sumptuosa e magnífica, e as mostras que ocorrem no ano anterior, em Lisboa, na partida 

dos exércitos portugueses à conquista de Azamor e Safim, capitaneados por D. Jaime, com paradas 

de forças militares uniformizadas que desenvolvem formações regulares complexas - essas duas 

imagens de mostras são compatíveis. 

Do mesmo modo, participam de uma mesma visão global e coerente de intervenção urbana em 

Lisboa, seja a variedade da arquitectura da obra formosa de iniciativa real, seja e regularidade e a 

uniformidade das obras das casas dos particulares, imposta pela regulamentação urbana de fachadas 

(note-se a passagem de Francesco di Giorgio, citada anteriormente), que é instituída, no início de 

Quinhentos, com vista a ordenar o espaço e a imagem da cidade, qualificando-a como cabeça do 

reino. 

A formosura da obra é dada pela justeza da variedade e pelo desenho de composição das diferenças 

- pela acção configuradora da medida e proporção -, como medida da perfeição da sua síntese na 

unidade. A articulação constitui um passo numa nova direcção, pois implica o pensamento dos 

princípios de ordem na variedade, e das condições em que a regularidade deve impor-se. 

Na concepção nova, a variedade constitui um princípio estruturante da inteligibilidade de uma obra, 

no caso em que a notação das diferenças é essencial para a sua conformação. É nesse sentido que a 

variedade das formas se torna um tópico de perfeição, no discurso da obra formosa. A clarificação 

da sua razão envolve um referimento aos termos de variação e prolixidade, e de regularidade e 

uniformidade. O justo entendimento forma-se através da ponderação dessas antinomias. 

Cie. Or. 166. Semper haec, quae graeci tóvittOeta nominant, cum contrariis opponuntur contraria, numerum oratorium 
necessitate ipsa efficient, etiam sine industria. 

ibidem. Toujours ces rapports que les Grecs appellent antithèses, loursqu'on oppose contraires à contraires, donnet le 
nombre oratoire par leur nécessité propre, même sans le faire exprès. 

O domínio da perfeição de formosura na condição da variedade é dado pelo desenho, a medida e a 

proporção que referem as partes e as variáveis ao todo. Mas também a obra simples pode aproximar-

se da perfeição e definir-se como obra formosa, na medida de uma unidade essencial da sua forma 

(concinnitas, para L. B. Alberti), da sua estrutura clara, ajustada à finalidade, e na medida do seu 

desenho, feito de proporção e pormenor, de ornamento e luz que a iluminam num apontamento de 

graça. 

427. Cicéron, L'orateur, 1964 : 63. 
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414 Vasco Fernandes, Ultima Ceia (dita de Fonlelo), c. 1535, painel central de tríptico (Viseu, Museu de Grão-
Vasco) 

415 Beja, convento da Conceição, edícula tumular de D. Ossanda, primeira abadessa, século XV-final 

Nesse sentido, a obra formosa constitui como que um estado de equilíbrio e de perfeição atingidos 

a partir de diferentes pontos de vista, que pode ser buscado na perfeição de uma obra simples, como 

de uma obra eloquente e de aparato. Em correspondência, a formosura detém como que duas 

expressões. Uma ligada à obra grave, de autoridade, e outra associada a expressões de maior graça 

e venus tas. 

Cie. Off 1(36).130. Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas, 
venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Ergo et a forma removeatur omnis viro non dignus 
ornatus, et huic simile vitium in gestu motuque caveatur. . . . et in utroque genere quae sunt recta et simplicia 
laudantur. 

Vitr. v.i.6. Non minus summam dignitatem et venustatem possunt habere conparationes basilicarum, quo genere 
Coloniae Juliae Fanestri conlocavi curavique faciendam, cuius proportiones et symmetriae sic sunt constitutae. 

Vitruvius/C.Caesariano, v, i. Non mancho la summa dignitate & uenustate pono hauere le compositione de le Basilice: con 
quale generatiõe la Basilica di Iulia cõ le fenestre ho colocato: & curato da esser facta: le proportione & le symmetrie: 
de la quale cosi sono constituite. 

Se a formosura da obra está no princípio de ordem da forma que designa uma posição centrada, 

constituída na consideração de polaridades, e se a designação dessa posição centrada é tomada por 

um sentimento de acerto de modo, entre graça e gravidade, segundo a circunstância, então a 

designação da obra formosa é uma inclinação do tempo. E é, também, um sentimento de declinação 

428. Vitruvio, De architecture! [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : LXXlII-LXXlllv. 
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perante a obra chã e a obra eloquente que se tornam limites em espelho desse sentido de meridiana 

conjunção formada na obra formosa. 

Smith 1992. The concord of opposites is recognized by the pleasure it affords hearing and sight, but this is not why it 
is beautiful. It is beautiful because it corresponds to the divine nature, to the structure of the created world, and to 
the ideal state of the soul.429 

A posição surge como «uma espécie de simetria estrutural entre tempo, o homem e o cosmos», 

numa expressão de Garin . 

O reconhecimento da formosura da obra formosa e da sua contextura estabelecem um horizonte de 

referência para o modo do discurso. A ponderação relativa do lugar dado à evocação da memória, 

à narrativa dos costumes, e o espaço aberto ao inédito, à invenção de variedade e à surpresa da 

novidade especiam a distinção, na obra formosa, entre a inclinação para uma expressão de 

gravidade ou, em alternativa, para uma impressão de leveza e de graça. A diferença define a 

qualidade da obra, numa interpretação do acerto do seu sentido de decoro. Essa interpretação é uma 

função principal do sentimento do tempo. 

A obra formosa define-se como obra concreta de um tempo e, por isso, como manifestação de 

temporalidade, diferindo da obra da simplicidade de tendência abstracticizante, pelo modo como se 

enraíza como discurso directo no tempo. Difere igualmente da obra de eloquência copiosa e prolixa 

que se torna obra-acção decorativa instante, irrompendo na circunstância e instaurando os 

momentos que (co)movem os ânimos, pela enfatização dos recursos da impressão, da surpresa e do 

deslumbramento e empatia. Essa é uma obra que encena a actualização, por uma exposição 

arquitectural e decorativa que agita os sentidos. 

A presença concorrente de diferentes artes, além da ornamentação de natureza arquitectónica, numa 

acentuação decorativa forte, porventura reminiscente de composições efémeras que animam a 

vivência de momentos de cerimónia, de comemoração e festa deixa, na obra de aparato, uma 

impressão de solidificação rígida, quando é pensada com o olhar de outros tempos. Em certo 

sentido, fora da sua temporalidade, precisaria de voltar a ser actualizada pela encenação efémera 

dos tempos para reinscrever a percepção da unidade da sua composição. 

Já o tempo da obra formosa não é apenas tempo de persuasão pelos sentidos, mas um tempo 

temperado pela clareza da reflexão e de um apercebimento assertivo - tempo mediado. Na ideia de 

tempo mediado está implícita a forma da sua distinção, o modo como se instala como meridiano 

diferimento. 

429. Smith, Architecture in lhe Culture, 1992 : 96. 
430. E. Garin, Umanisti, artisti scienziati (Roma, 1989) : 156 ; in Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 242(71). 
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416 Sé do Funchal, o tecto do transepto 
417 Sé de Braga, a abóbada da capela-mor 
418 Sé do Funchal, a torre e o corpo da igreja do lado do Evangelho 
419 Sé de Braga, o alçado posterior da capela-mor 
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12.10 Invenção desvairada e concerto, a casa armada e o traje (interlúdio) 

As crónicas contêm descrições pormenorizadas do modo como as cidades, as casas e as pessoas se 

(re)vestiam e decoravam, por ocasião de festas e de outros acontecimentos especiais, religiosos, 

políticos e sociais. Essas descrições revelam uma estrutura discursiva própria da arte da oratória. 

Além disso, as categorias da retórica explicam o modo como era entendida a apresentação das 

pessoas e a sua acção. Uma parte da interpretação contemporânea do sentido das obras de 

arquitectura que falta é devolvida nesses acontecimentos, como que reflectida em espelho, numa 

imagem diferida através de notações e apreciações relativas ao mundo da decoração, do traje e da 

acção das pessoas. 

A semelhança de práticas parece ineludível. Complementam-se os mundos da edificação e de 

decoração circunstancial, efémera e cíclica, a mostra e os gestos das pessoas, no espaço, e os modos 

de uso dos lugares. E o aparelhamento e o concerto das casas concluem a definição da qualidade 

dos espaços da vida das pessoas, conforme as circunstâncias. Em conjunto com o espaço lido 

através do traje, da presença contida e grave, ou da exibição da invenção e variedade (as 

«desvairadas invenções»), da mostra de novidade de galanteria e riqueza tornam-se elementos de 

precisão para compreender o modo da arquitectura edificada - extensões que especificam o sentido 

das obras, para uma circunstância e tempo únicos. 

No entanto, a interpretação das descrições de aparelhamento dos espaços e de concerto dos trajes 

merece uma nota de reserva quanto à natureza do registo cronístico. O tempo é visto através de um 

sistema de convenções e de fórmulas de descrição que condicionam o modo como a verdade dos 

factos é ajuizada, e determinam o que deve ser guardado para memória. Deveria ser notado, 

também, que as descrições integram uma forte componente de retórica, medida na enumeração 

quantificada e qualificada de elementos que segue a par e passo, comparando, a matriz de relatos 

de acontecimentos mais antigos, como pode ver-se no registo de dois cortejos principais do reinado 

de D. Afonso V e D. João II. 
G de Resende, Chran. dom loam u. [Baptismo do príncipe D. João, 1455] E neste dia ouue sessenta senhores fidalgos 
vestidos de opas roçagantes de ricos brocados, e sessenta senhoras, donas, e damas vestidas a francesa de ricos 
brocados, e ouue muytos vestidos de ricas sedas, e fízeramse muytas festas.431 

G de Resende, Chron. dom loam u. [Entrada da princesa dona Isabel em Évora, 1490] E neste dia ouue duzentos senhores 
homens vestidos a Francesa de opas roçagantes, as cento e vinte de ricos brocados, e tellas douro, e chapados, todas 
ricamente forradas, e as oitenta eram de ricas sedas forradas de brocados, e ricos forros com muytos canotilhos, e 
borlados. E assi ouue outros muytos vestidos de tabardos, capuzes abertos de ricas sedas, e brocados, e ricos forros, 
e inuenções a geneta com muytos ricos arreos, e todos com muytos moços desporas, e pajés vestidos de sedas, e 
brocados, e as bestas com riquíssimas goarnições, e jaezes, e elles com infinitos collares, e grandes cadeas douro, 
ricos cintos, e espadas, e adagas, e muytos firmaes douro de martello, e outras tantas policias, que creo que em 
Hespanha nunca outro tal dia se vio, nem ouuio que em outra parte nenhíl a o vissem. 

431. Garcia de Resende, Chronica, ii, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 3. 
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A enfatização hiperbólica da máxima qualidade e singularidade dos acontecimentos e factos relatos, 

sublinhada pelo uso constante de «muito», «grande» e «rico», obedece a uma matriz retórica e 

laudatória. É certo que, ao privilegiarem o registo de acontecimentos e de celebrações, as crónicas 

dão conta da impressão causada nas pessoas que as presenciaram. Mas uma leitura actual não 

deveria deixar-se sugestionar por esse facto, concluindo que os acontecimentos festivos 

preencheriam a vida, e que os círculos cortesãos viveriam em contínua celebração pública e privada. 

Seria, pois, necessário ajustar a perspectiva a uma visão global mais diferenciada, que tivesse em 

conta a diversidade das acções, e não apenas a vertente de celebração que deixa as suas marcas no 

imaginário da época e das gerações próximas seguintes, e evidência perene nas obras que 

sobreviveram ao tempo. 

Apesar de tudo, a similitude e convergência do mundo da arquitectura e dos mundos da decoração 

e do traje autoriza o ordenamento de algumas ideias. O modo como a decoração e a presença das 

pessoas trajadas veste a leitura dos espaços edificados da cidade e da casa, e conclui/'concerta a 

definição da sua qualidade arquitectural permite reflectir sobre o sentido da definição do espaço 

vago que é o espaço essencial, simples e chão. A qualidade da obra vaga e inconclusa abre um 

espaço-tempo de experimentação e de invenção, através da sua enovação e repetição actualizada 

num novo lugar e tempo. Nesse ponto distingue-se essencialmente da fixação do momento e de uma 

realidade concretizada na obra singular, única e intransmissível que é determinada até ao nível final 

de uma eloquência ornamental e decorativa petrificada e conclusa. 

Distingue-se e extingue-se a possibilidade da obra indiferenciada, tanto quanto, no limite da 

especificação, a determinação de perfeição acabada irá delimitar a possibilidade de 

acrescentamento e variação de sentidos, e com esse passo encerrar o seu tempo de vigência. A 

convergência de orientação de gostos do traje e da definição de formas edificadas encontrar-se-á 

certificado na contemporalidade dos momentos de mudança, na crítica moral dos modos de 

apresentação das pessoas, como um sinal de ruptura e de revisão do sentido de presença exemplar 

e de acção edificante. 

Se não houvesse outra noção da transversalidade de modos, da arte da edificação para as vestiduras, 

senão a de invocação da contemporalidade de certas iniciativas, tomadas no sentido de um retorno 

a um modo de simplicidade, como pode ser verificado através da publicação das Pragmáticas, 

bastariam essas para confirmar a necessidade de atender a essa convergência na acção. 

432. Garcia de Resende, Chronica, cxxiii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 172. 
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D. Duarte toma uma decisão de obviar excessos no traje. As Pragmáticas seguintes são publicadas 

no reinado de D. João II e de D. Sebastião. Também D. Manuel denota um empenho de intervenção 

pontual, mas exime-se pessoalmente em virtude da distinção fundamental que marca duplamente a 

suapersona como pessoa natural e corpo político, a este devidas a dignidade e as mostras de honra, 

magnificência e sumptuosidade. 

As datas das Pragmáticas conferem com uma maior incidência da arquitectura de simplicidade chã; 

por sua vez, os trajes galantes e formosos, assim como as obras formosas, encontram explicação 

como manifestações eloquentes do estado real, da qualidade da coroa e do reino, em especial nos 

momentos de celebração do reinado de D. Manuel. Com um acento de excesso, a exibição de 

excelência e de riqueza de trajes, e as obras prolixas podiam surgir em quadrantes de afirmação 

social cortesã, porventura em ascensão social (nesse sentido, as disposições das Pragmáticas, que 

insistem no que pertence a cada um ). Mas, mais em geral, a apresentação excelente ocorre em 

momentos de representação de grande estado do rei, como um esforço concertado de afirmação da 

corte portugesa, por exemplo, nas festas de casamento do principe D. Afonso, na entrada de D. 

Manuel em Castela e Aragão, e nas festas de casamento de Leonor e de D. Beatriz. 

Foram citados dois excertos dos Trattati de Francesco di Giorgio e da Enciclopédia de Quatremère 

de Quincy acerca da ideia da cidade, constituída por um corpo e membros proporcionados. As casas 

particulares formariam um todo uniforme, e os edifícios principais singularizar-se-iam, iluminando 

a sua formosura. É contra esse fundo de uniformidade que em tempo de celebração, por ocasião dos 

mais variados acontecimentos (festas religiosas do calendário litúrgico, casamentos reais e entradas 

de pessoas principais, ...), as ruas das cidades são decoradas, armadas e enramadas - revestidas de 

panos e de verduras -, engalanadas de bandeiras e iluminadas com tochas. A definição urbana dos 

dias comuns é mudada, como uma forma de participação nos formosos acontecimentos que aí se 

desenrolam. 

A entrada da princesa dona Isabel, em Portugal, 1490: 

Pina, Chron. D. João li. [Entrada da princesa D. Isabel] . . . e polas torres, muros, e mais altos lugares das Villas eram 
postas muitas Bandeiras roxas, e brancas, que eram as suas coores, e assi muitos tiros de fogo, que entrando todos 
desparavam.434 

G. de Resende, chron. dom loam il E polas torres, e muros, e lugares mais altos da Cidade, e Villas auia muytas bandeyras 
de suas cores e armas, e muytos tiros de fogo, que em chegando todos juntamente tirauâo, e muytas festas e folias de 
homens e moças muyto bem vestidas e as ruas armadas de tapeçarias, enramadas, e espadanadas. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. [Entrada em Évora] E el Rey atou o rico, e honrado cordam da garrotea as rédeas da 
mula da Princesa, e por sua honra a leuou assi. E postos ambos debaixo de hum grande paleo de rico brocado, e 

433. Ver: 1057-1058. 
434. Pina, Chronica D'EIReiDom JoaõII, xlv, (Tónicas de Rui de Pina, 1977 : 975. 
435. Garcia de Resende, Chronica, cxxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 167. 
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borlado, que leuauam os regedores principaes da Cidade, entraram assi. E as ruas da porta Dauis ate a See, e da See 
ate os paços, e toda a praça eram de cima todas toldadas de panos finos de cores, postos sobre muytos mastos, que 
de Lisboa, e outros portos de mar foram trazidos, todos forrados dos mesmos panos, com infinitas bandeyras, e as 
ruas todas armadas de panos de seda, e ricas tapeçarias. 

A cerimónia gestual e o movimento no espaço são determinantes na explicitação pública e visível 

do sentido da acção. Tais formas de exposição prevalecem sobre a fala pública e a elocução 

praticadas, seja em círculos restritos, seja nas cortes e em lugares públicos. Do mesmo modo, armar 

e concertar as casas e os lugares da cidade apresentam o sentido da acção, num espaço da sua 

designação efémera e cíclica que especifica e conclui, para cada circunstância e tempo, a qualidade 

da obra edificada. O revestimento da cidade e das casas na efeméride constitui o contraponto das 

vestiduras das pessoas principais e das comitivas que as acompanham nos cortejos de mostra. 

Nas casas, também o aparelhamento do espaço interior se orienta por um sentido de concerto 

adequado ao tempo e ao momento vividos, como mostra da dignidade do acontecimento e como 

expressão do sentimento de momentos. Os actos de armar e concertar as casas constituem uma 

expressão de alegria nas entradas e festas de casamento. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. [Entrada em Elvas, 1490] . . . e com ella vierão muytos ate Eluas. Onde a Princesa foy 
grandemente recebida com paleo de rico brocado, e muytas festas, e foy aposentada no mosteiro de Sam Domingos, 
e as salas, camarás, e camas, eram per mandado dei Rey armadas de ricos brocados, e ally foram feytos, e dados a 
Princesa grandes presentes de cousas de comer. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. De como el Rey e o Principe foram ver a Princesa a Estremoz e como foram any 
recebidos. . . . 
E logo a Princesa soube como elles ahy eram, e a queriam yr ver, e com grande aluoroço, prazer, e alegria não pode 
comer, e depressa se leuantou da mesa, e logo se vestio, e assi suas damas, e mandou concertar suas casas como 
compria. E el Rey e o Principe com estes que com elles vinham se foram pêra ella, e a Princesa os veo esperar em 
pe no topo de h û a escada, e em el Rey chegando acima ella se pos em joelhos pêra lhe beijar as mãos, e el Rey com 
muyto amor, muy alegre, com muyta cortesia lhas não quis dar, e com as mãos a leuantou, e deu lugar ao Principe, 
e ambos com os joelhos em terra se abraçaram, e el Rey posto a mam esquerda da Princesa, e o Principe a direita, se 
foram assentar em hum estrado ricamente concertado,... 

A decoração transforma o espaço e determina o carácter apropriado ao momento do acontecimento 

e aos actos de honra, devidos à qualidade das pessoas que são recebidas na cidade, na casa e no 

compartimento. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. [Recepção de dom João II ao príncipe Bemohi, Setúbal, 1488] E como el Rey soube de 
sua vinda mandou que se viesse aposentar em Palmela, onde logo mandou prouer os seus muyto abastadamente, e a 
elle seruir com officiaes, e muyta prata, e todolos outros comprimentos de estado, e a todos mandou logo vestir de 
ricos panos segundo suas qualidades, e como foy em desposiçâo pêra poder vir a corte el Rey lhe mandou a todos 
cauallos, e mulas muyto bem concertados. E o dia de sua entrada o mandou receber pollo conde de Marialua dom 
Francisco Coutinho, e com elle todolos fidalgos, e nobre gente da Corte, e mandou el Rey que fossem vestidos, e 
concertados o milhor que podessem, e as casas dei Rey e da Raynha forão todas armadas de ricos panos de seda, e 
de ras, com estrados reaes, e dorseis de brocado.439 

Garcia de Resende, Chronica, cxxiii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 171. 
Garcia de Resende, C77/Y«/e'a, cxxi, CWÍfl/ca í/e D. João IIeMiscelânea, 1973 : 167. 
Garcia de Resende, Chronica, cxxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 167-168. 
Garcia de Resende, Chronica, Ixxviii, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 112-113. 

436. 
437. 
438. 
439. 
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O aparelhamento das casas denota o gesto do acolhimento e de fazer honra e receber, como é o caso 

da ida de D. João II a casa de Ruy de Sousa, na sequência de umas palavras ásperas que lhe tinha 

dirigido. É o próprio rei que antecipa a necessidade de a casa estar preparada para o receber, pois a 

sua ida não estava anunciada («e mandou que lhe mandassem fazer uma camilha, que queria aí ter 

a festa»440). 

Através de relatos de viajantes estrangeiros percebe-se a particularidade de certos materiais de 

revestimento e de concerto de interiores portugueses, como o uso de certos panos de armar ricos 

que, para além de qualificarem os aposentos das casas, detinham uma função de regulação 

"ambiental" dos espaços interiores dos edifícios, conforme as épocas do ano. 

Vieira da Silva 1997. Em 1580, os cavaleiros Tron e Lippomani, na visita que fazem aos paços da Alcáçova de Lisboa, 
destacam precisamente a decoração magnífica que ostentavam as suas salas e câmaras: os portugueses «costumam 
forrar os aposentos de raso, de damascos, e de finíssimos razes no inverno, e no verão de couros dourados mui ricos 
que se fabricam naquella cidade». 

Do mesmo modo, também os relatos de viagem dos Portugueses informavam sobre diferenças e 

semelhanças de usos, em outras terras, como é o caso da descrição da sala onde Vasco da Gama é 

recebido pelo rei de Calecute: 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. [Recepção do rei de Calecut a Vasco da Gama, 1498] EIRei estaua em hû a salla grande, 
çerquada aho redor dassentos de pao mui bem laurados, aleuantados hû s dos outros, a modo de coro, ou theatro, 
hos quaes se encheram loguo de Caimães, & Naires. Ho chão desta salla era todo cuberto de veludo verde, & has 
paredes armadas de pannos de seda, & ouro, de cores. EIRei estaua lançado em hum calei (que sam leitos quomo de 
campo) cuberto de hum panno de seda branqua, & ouro, bem laurado, & per cima hum sobreçeo do jaez: . . . tinha 
vestido hum Baju (que he quomo roupeta curta) de panno de algodam muito fino, com muitos botões douro, & perlas, 
na cabeça h u a carapuça de veludo guarnecida de pedraria, & chaparia douro, ho qual trajo he ho ordinário de 
todollos Reis do Malabar, porque nenh û a pessoa traz ho baju, & carapuça senam elles. 

O aparelhamento e concerto de interiores constitui o modo de especificação de apresentação dos 

aposentos que resolve, para a circunstância de momentos únicos, uma indiferenciação comum de 

fundo, em especial nos casos em que essa é a definição arquitectural inerente à edificação. A 

especificação podia implicar uma determinação de qualidade, como acontece com a consagração 

litúrgica de um espaço do habitar comum (a câmara), ou a sobreposição de sinais da memória do 

senhorio real e político, num espaço litúrgico (a capela). 

G. de Resende, Chnm. dom loam li. [Dom João II, nas casas de dom Álvaro de Ataíde, 1 4 9 5 ] . . . e el Rey esteue em Aluor 
alguns dias, que se leuantaua, e vinha de hû a camará onde jazia a hû a casa debaixo, e deitado vestido em hû a 
Camilla ouuia Missa na salla, e isto fez alguns dias ate que veio a tanta fraqueza que se não podia leuantar, e la na 
camará lhe diziam Missa, e da cama via D e o s . . . . E neste dia de quinta feyra os do seu conselho, que presentes erão, 
sem o elle saber mandaram h û a carauella a Lisboa pêra de la trazer panos de dó, tochas, e veludo preto, e outras 

443 cousas. 

G de Resende, Chnm. dom loam u. [o r e i ] . . . e logo com muyta segurança mandou desarmar a casa, e armar nella altar com 
a Cruz, e hum retabolo de nosso Senhor Iesu Christo Crucificado, e nossa Senhora, e São loam, e mandou tirar a 

440. Garcia de Resende, Chronica, clxxiii, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 248. 
441. Vieira da Silva, Oh'asclnio do fim, 1997 : 37. 
442. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, 1, xli, (1949-1955), parte I : 93. 
443. Garcia de Resende, Chronica, ccx.ccxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 277,278. 
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arquelha, e desfazer a cama alta, e fazela no sobrado, tudo com tanto tento, e sossego, como se fora pêra partir mais 
perto444 

G. de Resende, Tresiadaçam. [Deposição do ataúde na capela de Nossa Senhora do Pranto]... e cerraram o moymento, e 
como foy cerrado assi encima dos dez degraos mandou el Rey que dally sahysse cobrir todo o assento, e degraos, em 
que o santo corpo estaua, de muy rico brocado de pel lo ate chão, e tirarão o veludo, e mandou por no altar hû as 
cortinas, e frontal de pano douro muyto rico, e mandou armar toda a capella de panos de ras, e poseram na dita capella 
a cotta darmas, e seu escudo, e elmo, e a lança, e a espada, que estiueram a Missa na capella mor com a bandeyra das 
armas reaes, que sobre a hessa estaua no cruzeiro, e a Cruz douro sobre o santo corpo. 

Mais conhecidos são os exemplos de aparelhamento da sala grande para as cerimónias de recepção 

e das Cortes, pelo que não precisam de ser desenvolvidos em particular neste contexto. Como 

exemplo, a recepção aos procuradores do duque de Sabóia, no recebimento da infante D. Beatriz: 

G. de Resende, Hida da infante.. . . e se toparam á porta principal da Sé, e dahy os trouxe sua Alteza [o príncipe D João] 
comsigo com muytas e grandes honras até h û a grande salla, armada toda de rica tapeçaria douro, e alcatifada, em 
que el Rey nosso Senhor, e a Senhora Raynha estauam em hum grande e alto estrado alcatifado, com hum dorsel de 
rico brocado, e as cadeiras cubertas com hum grande pano douro, e os Infantes seus filhos, e as senhoras Infantes 
dona Isabel, e dona Beatriz, todos no estrado assentados em almofadas de brocado rico, e todas as damas assentadas 
na salla de hû a parte e da outra em alcatifas, e com ellas muytos senhores e nobres fidalgos, e a salla toda chea de 
muytos e muyto grandes castiçaes de prata com tochas, e todolos menistros que se podiam nomear. 

Na reunião das Cortes, a sala grande é armada e concertado para a apresentação da iconografia real, 

com a disposição elevada do estrado e da cadeira real, encimada pelos sinais do poder Real, da 

Coroa e do reino; as pessoas admitidas na sala distribuem-se, segundo as suas precedências, 

sentando-se em cadeiras, bancos e almofadas, ou assistem em pé aos acontecimentos. 

A especificação da decoração do espaço é realizada por meio de tapeçarias. Estas podem incluir 

uma «vertente moralizante ou comemorativa», com a apresentação de cenas do Antigo Testamento, 

da Antiguidade grega e latina, e de feitos recentes, como as tapeçarias da Tomada de Arzila, 

encomendadas por D. Afonso V , constituindo elementos de concerto que servem uma 

apresentação da autoridade do poder real formulada em termos novos, como acontece no 

ordenamento da sala das Cortes de 1490, em que os panos armados apresentam os tópicos de um 

discurso ao modo antigo Romano, antecipando a apresentação de uma vertente discursiva que ainda 

não é evidente na linguagem arquitectónica da edificação. 

Inclusivamente, a exposição de um discurso de referimento semelhante, nas tapeçarias que armam 

os aposentos do rei, no paço ducal de Vila Viçosa, nas festas de casamento de 1537 - uma «m.t0 rica 

Tepasaria noua de istorias antigas muito pêra notar» - reforça a ideia de que a actualização da 

obra arquitectónica pode ser realizada a partir do seu concerto. As tapeçarias e a restante decoração 

da sala do paço ducal, preparada para D. João III, sublinham a presença institucional da figura real, 

444. Garcia de Resende, Chronica, ccx.ccxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 281. 
445. Garcia de Resende, Tresladaçam, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 296. 
446. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 321. 
447. Vieira da Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 37. 
448. "Festas e apercebimentos . . .", in Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 116. 
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com a sua apresentação em «alto estrado de muitos degraus», dossel, numa cadeira «de espaldas, 

cravada de medalhas antigas», com almofada, tudo devidamente recoberto de alcatifas, brocados e 

veludos e cordões de seda. 

"Festas e apercebimentos..".... e no topo / delia sobre hum alto estrado de muitos / degraos, bem cuberto ate o chaõ de 
/ mui excellentes alcatifas de xio, estaua / armado com cordois grossos de seda de cores; hum grande dosei de 
brocado de três altos nouo / com sanefas de ueludo rocho encostando a elle / huã cadeira de espaldas do mesmo 
brocado / franiada de ouro e prata e crauada com me-/dalhas antigas douradas e no asento delia / huã almofada do 
mesmo brocado com suas / borlas e no estrado outras oito do teor / destas postas de duas em duas e outras seis / de 
velludo carmesi, postas huas sobre outras / no cabo de hum dos degraos do estrado. 

Já na parte dos aposentos privados do rei, as «três casinhas de antresolho», que compõem «o 

retrete», estão armadas de uns panos «de lenço» novos, pintados em Flandres, de «muitas batalhas 

e historias» mas essas histórias são modernas, «couza muito aprasíuel aos olhos» . É significativa 

a diferença praticada nos lugares de exposição das histórias antigas e modernas. 

A sensibilidade ao simbolismo das cores torna-as extremamente significativas por si . De entre 

as cores, deve ser destacado o carmesim que associa a imagem de instituição, sendo usado na 

apresentação da figura real [141,142], de órgãos do poder e da justiça, e, inclusive, dos concelhos. 

Nas festas de casamento de 1490, os paços de Évora são «todos armados de ricos brocados, e 

veludos carmesins, e ricas tapeçarias com riquíssimas camas, tudo em muyta perfeiçam» ; da 

mesma cor são as almofadas da sala das festas do casamento de Vila Viçosa, de 1537. E nos painéis 

de São Vicente, o "homem com a relíquia" veste um traje de uma só cor, «escarlate rubeo» (um 

escarlate tom de rubi ou carmesim), constituindo esse um dos argumentos para a identificação da 

sua função como possível vereador da Câmara, pois os homens da Câmara «vestiam de igual e todos 

vestiam trajes de uma so cor, o carmesim» 

Também em Inglaterra, o carmesim surgia como uma cor de representação institucional, e o mesmo acontecia em França: 
os presidentes e conselheiros do parlamento de Paris vestiam de vermelho, no exercício das suas funções, e assim se 
apresentavam, inclusive nos cortejos fúnebres reais. 

Kantorowicz 1957. The costume of the justices consisted of a bright red robe trimmed with miniver and probably 
reflecting the royal purple, just as the cardinal's red tunic reflected an authority affiliated to the cappa rubea of the 
pope; it can likewise be traced back to the fourteenth century.455 

Bernard de la Roche, Treize livres des Parlemens de France. La IuStice, et mesmes Pauthorité des Parlements est estimée tOUSÍOUrs 
durer en ce Royaume, soit le Roy mort, prins, ou absent. Et en signe de ce, les officiers des Parlements es obsèques 
des Roys no sont vestus de dueil, comme tous les autres, ains d'escarlate . . . 

449. "Festas e apercebimentos . . .", in Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 116. 
450. "Festas e apercebimentos . . .", in Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 117. 
451. Huizinga, Herbsl des Mitíelallers, 1975 : 396-400. 
452. Garcia de Resende, Chronica, cxxv, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 176. 
453. Langkmann de Valckenstein, Desponsalio et coronalio Friderici 111, in Castello Branco, Os Painéis, 1994 : 97. 
454. Castello Branco, Os Painéis, 1994 : 97. 
455. Giesey, Royal Funeral, Ch.v,n.°9,l 5 (miniatura do cortejo funerário da rainha Jeanne de Bourbon, fal. 1378) ; Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 
1957:416. 
456. Bernard de la Roche, Treize livres des Parlemens de France, XIII,c.88, §10 (Geneve, 1621) : 1181 ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 
417(343). 
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Além de precisar a qualidade de um compartimento e o sentido do seu uso, num determinado 

momento, a decoração, as cores e a qualidade e textura dos panejamentos comunicam sentimentos 

e servem a mostra pública de alegria, ou instauram a diferença nos momentos de dó, como acontece 

na Páscoa de 1488, quando D. João II toma conhecimento da prisão do Imperador, em Avis, e em 

1490, com a morte da princesa D. Joana em 1490. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. De comofoy preso el Rey dos Romãos em Brujes, e de sua soltura, e do que el Rey sobre 
isso fez. 
Com a qual noua el Rey mostrou muyto nojo, e assi toda sua Corte. E el Rey por isso se vestio de panos pretos, e 
seus paços, e da Raynha, e do Principe forão logo desarmados dos ricos panos de que estauam armados pêra a festa, 
em que nam ouue tangeres, nem danças, nem cousa algû a de prazer, e assi se fez sempre ate vir noua de como foy 
solto.. . . E em Lisboa, e na Corte se fizerão sole nes procissões, e muytas festas, e alegrias, assi no mar como na 
terra, que durarão muytos dias:. . .457 

G de Resende, Chron. dom loam II. [Morte da princesa dona Joana, 1490] . . . porque elle [o rei], e a Raynha, e o Principe 
tomaram grande doo, e os paços todos foram desarmados de panos ricos, e armados de panos azuis, e assi a corte 
tomou doo. E el Rey lhe fez logo muyto solenne saymento com muyta despesa em muyta perfeiçam no mosteiro de 
S Francisco da dita Cidade.458 

Tal como a ordenança de dó das casas, também as manifestações de nojo são vividas publicamente, 

com a exposição de uma imagem pessoal de rebaixamento, de humilhação e de temor crente, que 

se manifesta até ao extremo de uma apresentação negligente da pessoa (vestir a roupa do avesso, 

não fazer a barba, não cortar o cabelo). 

G de Resende, Chron. dom ioam li. [Morte do príncipe dom Afonso, 1491] El Rey por tamanha perda, tamanho nojo, e 
sentimento se trosquiou. E elle, e a Raynha se vestirão de muyto baixo pano negro. E a Princesa trosquiou os seus 
prezados cabelos, e se vestio dalmafega, e a cabeça cuberta negro vaso. E na Corte, e em todo o Reyno não ficou 
senhor, nem pessoa principal, nem homem conhecido que se não trosquiasse. E todos forão vestidos dargaos de 
burel, e almafega, e muytos homens cingidos com baraços, e seu gibõis, epelotes abotoados com atacas de couro, 
sem parecer fita, nem seda. E a gente pobre que não tinha com que comprar burel, que valia a trezentos reis a vara, 
muytos tempos andou com os vestidos virados do avesso, . . . E porque se não achaua tanto burel, os lauradores, e 
gente baixa, vendião as cubertas de suas camas a preço de panos finos, e os homens vestiâo de sacos, e cubertas de 
bestas.459 

G. de Resende, Chron. dom loam II. De Garcia de Resende, em que diz como el Rey falecendo só foy sua morte muy sentida 

E sendo assi na corte tão só foy de todos tão sentido, tão chorado, com tamanhos, doridos, e públicos prantos, que 
mais não poderá ser, sendo muy acompanhado, e todo o Reyno foy vestido de burel, almafega, e vaso, com tamanho 
nojo e tristeza, que a cidade de Lisboa, alem dos grandes e solemnes saymentos que polia sua alma fez, mandou 
apregoar que nenhum barbeiro fizesse barba, nem cabello, dahy a seis meses, sob muy graues penas, e assi se 
comprio muy inteiramente, o que nunca se vio, nem leo, que por outro Rey se fizesse, e também em outras cidades 
se fez isto muyto bem com muy grande sentimento,... 

G. de Resende, A Entrada dei rey. \ Morte de dona Isabel, rainha de Portugal, Saragoça, 1498]. . . e só com doze frades de 
São Ieronymo de hum mosteyro fora da Cidade, que por ella vierâo com huma pequena Cruz e duas alanternas, ha 
leuaram so com oito ou dez criados seus, os mais Portugueses, e assi foy leuada por casas sos, e tirada por huma porta 
escusa junto com a ponte por onde passaram, e foy enterrada tam pobremente no mesmo mosteyro no cham, que mais 
não podia ser nenhfl a pessoa por pobre e baixa que fosse. E isto se fez desta maneira, por ella o ter assi tudo mandado 
em seu testamento.... 

457. Garcia de Resende, Chronica, Ixxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 105,106. 
458. Garcia de Resende, Chronica, cxvi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 155. 
459. Garcia de Resende, Chronica, cxxxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 199-200. 
460. Garcia de Resende, Chronica, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 289. 
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Deixou em seu testamento, que por ella senão tomasse burel, como sempre até ally de antigo tempo atras se fazia em 
Portugal e Castella polios Reys e Raynhas, e por outros senhores, e que não trouxessem lobas grandes e capellos, 
somente lobas e becas, como agora se ca costumão, e dentam pêra ca nunca mais em Portugal ouue dó de burel, nem 
lobas grandes, somente as que se agora trazem, e este costume nos ficou por seu falecimento, por que dahy a pouco 
tempo fez el Rey nosso Senhor a ordenança do dó. 

Depois das manifestações de dó pela morte de D. João II, e a seguir, com a morte da rainha D. 

Isabel, no início do reinado de D. Manuel, o costume do traje de tristeza, praticado de longa data, 

irá alterar-se, terminando a imposição do uso de burel. 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, i. [D Manuel]. . . onde per suas cartas tinha notificado ahos estados do Regno que se 
ajuntassem pêra fazer cortes, & tomar ha menagem à quelles que tinham obrigaçam de lha fazer, aho qual lugar loguo 
dahi a poucos dias veo dom George em idade de xiiij annos, acõpanhado dos mais dos fidalguos que em Aluor forão 
presentes aho falecimento delRei seu pai, e assi elle, quomo todolos de sua companhia vinhão vestidos de burel, trajo 
de tristeza que se naquelle tempo acustumaua nestes Regnos, ho vso do qual se defendeo per expressa lei que sobre 
isso fez elRei dom Emanuel. 

Manter-se-á, contudo, o costume de manifestar sinais de dó por meio do traje, de gestos e da 

alteração do quotidiano da vida das pessoas. 
"Lembrança de quandto faleceu El-Rei D. Fernando de Castela e o dó que El-Rei tomou por Êle e a maneira do saimento que se lhe fez" (1516, 
Janeiro) Tomou Sua Alteza dó, convém a saber, loba e carapuça e beca de contrai por frisar, e esteve encerrado cinco 
dias, e deu-se vestido dados a quarenta moços de Câmara, seus criados e do Príncipe, e a vinte da estribeira e aos 
oficiais de mesa somente. 

Por contraste com os tempos de ordenança de dó, numa imagem de oscilação entre manifestações 

públicas em tons extremos carregados, as descrições das grandes festas dão conta da expressão de 

variedade e pluralidade, buscada através da apresentação das vestes e da decoração dos espaços, que 

vai além de simples adopção de modas diversas. Nas celebrações de casamento do príncipe D. 

Afonso essa representação da variedade das partes do mundo é mostrada através das vestes, da 

decoração das casas e dos espaços, e dos objectos. 

G. de Resende, Chron. dom loam li. E mandou logo hû a carauella muy armada a Italia com feytores, pessoas de que 
confiaua, com grande soma douro, que compraram, e trouxeram grande soma de ricos brocados, tellas douro, e de 
prata, e muytas, e muy ricas sedas, e assi muyta pedraria, e outras muytas cousas para as ditas festas, assi arreos, e 
vestidos das pessoas reaes, e suas salas, camarás, camas, e guardaroupas, como pêra toda a Corte. . . . 
Mandou mais vir de Alemanha, Frandes, Inglaterra, e Irlanda am nauios muytas, e muy ricas tapecerias, e panos de 
Iam muyto finos, e outros forros, e sacaneas fermosas, e muyta prata em pasta— E assi mandou de Castela, e outras 
partes vir muitos ouriueis pêra fazerem arreos, e outras cousas esmaltadas, e muytos dourados, e todolos bons 
officiaes de todos os officios,. . . 

A variedade evoca uma pluralidade e concerto das nações, mostrados na reunião da especialidade 

dos objectos de cada uma. As tapeçarias e outros panos de decoração dos espaços provêm de Itália 

e da Flandres; as vestes seguem o modo francês; e o calçado orienta-se por modelos flamengos. Os 

trajes alemães são tomados como variedade de moda, mas são escolhidos também pelo facto de 

serem especialmente adaptados ao frio (as festas decorrem nas semanas antes do Natal). 

461. Garcia de Resende, A Entrada del rey, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 :315. 
462. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, vii, (1949-1955), parte 1 : 16. 
463. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 200. 
464. Garcia de Resende, Chronica, cxvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 157,158. 
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Genericamente da Europa setentrional, da Flandres, Inglaterra, Irlanda e da Alemanha vêm 

«tapeçarias, e panos de lãa finos, e sacaneas, forros de marias, arminhos, e d'outras penas» 

Num segundo plano da expressão de uma varietas, trata-se de recriar a imaginação do mundo das 

viagens, da aventura e do desconhecido das Descobertas, com a invenção de personagens 

apresentada nas festas de momos. Aventureiros e a contraparte de selvagens e gigantes, mouros e 

negros povoam os momos realizados no casamento do príncipe D. Afonso (1490), assim como 

tinham aparecido nas festas da imperatriz dona Leonor (1451). 

Pina, Chron. D. Affonso v. [Lisboa 1551].. . o Yfante Dom Fernando veo com seus ventureiros vestidos de guedelhas de 
seda fina como salvajens, em cima de bõos cavallos envistydos e cubertos de figuras e cores d'allymarias conhecidas, 
e outras diformes, e todas muy naturaes,... 

G de Resende, Chron. domioamii. [Évora, justas das festas de casamento do príncipe D. João, 1490] E tanto que el Rey 
foy recolhido ao castello com seus mantedores, veyo logo o Duque com sete auentureiros, fidalgos de sua casa, com 
grande soma de trombetas, atambores, charamelas, e scabuxas, e antremeses diante, com muyta riqueza, e galanteria, 
e após elle os outros auentureiros, todos tão ricos, e galantes paramentos, e antremeses, e inuenções, tantos brocados, 
e tellas, tanta chaparia e borlados, antretalhos, e tanta riqueza, que me parecia que dia de tamanha e tão galante festa 
nunca foy visto outro tal. 

No registo há o cuidade de notar diferenças: O duque traz consigo sete aventureiros; o rei, que o tinha precedido na 
apresentação, tinha feito a sua mostra com oito mantedores. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. [Évora, primeiro banquete de ceia] E ouue ahi hO a grande representaçam de hum Rey 
de Guine, em que vinham três Gigantes espantosos, que pareciam viuos, de mais e quarenta palmos cada hum, com 
ricos vestidos todos pintados douro, que parecia cousa muyto rica, e com elles hu a muy grande, e rica mourisca 
retorta, em que vinham duzentos homens tintos de negro, muyto grandes bailadores, todos cheos de grossas manilhas 
polios braços, e pernas douradas, que cuydauam que eram douro, e cheos de cascaueis dourados, e muyto bem 
concertados, cousa muy bem feyta, e de muyto custo por serem tantos, e em que se gastou muyta seda, e ouro, e 
faziam tamanho roido com os muytos cascaueis que traziam, que se não ouuiam com elles, e assi ouue outras 
representações, e depois da cea muytas danças, e outras muytas festas, que quasi toda a noite duraram, cousa certo 
pêra ver.468 

G. de Resende, Chron. domloamii. [Évora, momos na sala de madeira] E veyo outro entremes muyto grande, em que vinhão 
muytos momos metidos em hu a fortaleza antre hua rocha, e mata de muytas verdes aruores, e dous saluajens á 
porta, com os quaes hum homem darmas pelejou, e desbaratou, e cortou hû as cadeas, e cadeados que tinhão cerradas 
as portas do castello, que logo forão abertas, e por hfl a ponte leuadiça sahirão muytos, e muy ricos momos,. . . 

Primeiro nas festas de casamento do príncipe D. João (1490), e depois, na partida de D. Beatriz para 

Sabóia (1521), surgem em jeito de novidade, numa versão nacional de imaginários invencionados, 

as figuras de um reino em movimento: mareantes, batéis e o mar,... 

Pina, Chron. D. João II. [Évora, momos na sala de madeira] [o r e i ] . . . entrou pelas portas da salla com h û a grande frota 
de grandes naaos, metidas em panos pintados de bravas, e naturaes ondas do mar, com grande estrondo d'artelharias 
que jogavam, e trombetas, e ataballes, e manistrees que tangiam, com desvairadas gritas, e alvoroços d'apitos, de 
fengidos Mestres, Pillotos, e Mareantes vestidos de brocados, e sedas, e verdadeiros, e ricos trajes d'Alemâes. Os 
toldos das naaos eram de brocado, e as vellas de tafetá branco, e roxo, e a cordoalha d'ouro, e seda, povoado, e cheo 
tudo de vellas, e candeas douradas acesas. 

465. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaò II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 970. Garcia de Resende, Chronica, cxvii, Crónica de D. João II e 
Miscelânea, 1973 : 158. 
466. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxxxi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 761. 
467. Garcia de Resende, Chronica, cxxviii, Crónica de D. JoãoIIeMiscelânea, 1973 : 182. 
468. Garcia de Resende, Chronica, cxxv, Crónica de D. JoãoIIeMiscelânea, 1973 : 174-175. 
469. Garcia de Resende, Chronica, cxxvii, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 179. 
470. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xlvii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 978-979. 
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O discurso da arquitectura e os seus modos | Invenção desvairada e concerto, a casa armada e o traje (interlúdio) 

G. de Resende, Chmn. dom loam II. [o rei] Entrou polias portas da sala com noue bateis grandes, em cada hum seu mantedor, 
e os bateis metidos em ondas do mar feytas de pano de linho, e pintadas de maneira que parecia agoa. Com grande 
estrondo de artelharia que tiraua, e trombetas, atabales, e menistres altos que tangião, e com muytas gritas, e 
aluoroços de muytos apitos de mestres, contramestres, e marinheiros, vestidos de brocados, e sedas com trajos 
dalemâes, e os bateis cheyos de tochas, e muytas vellas douradas acesas, com toldos de brocado, e muytas e ricas 
bandeyras.471 

G. de Resende, Hida da infante. [Lisboa] E oitenta e quatro bandeyras muyto grandes, todas de damasco carmesim, branco, 
e de hû a maneira todas com esperas, e bordaduras douro, singularmente pintadas de ambas partes, e suas franjas, e 
troçaes de seda, que verdadeyramente ver a nao com seus toldos, estandartes, e bandeiras, suas sallas, e camarás, com 
seus ricos paramentos, e ricas camas, e concertos, e a nobreza dos fidalgos, e damas que nella hião, e os ricos vestidos 
que leuauão ao modo do mar, e todas as outras policias, e abastanças, era cousa espantosa, e muyto pêra folgar de 
ver, e não ousar de escreuer. 

...e peregrinos de viagens longas. 
G. de Resende, Chmn. dom loam il. [Évora, momos na sala de madeira] E sahido este grande e custoso entremes, veio outro 
em que vinhão vinte fidalgos todos em trajos de peregrinos com bordões dourados nas mãos, e grandes ramaes de 
contas douradas ao pescoço, e seus chapeos com muytas imagens, todos com manteos que os cobrião ate ao joelho 
de brocados, e per cima com remendos de veludo, e cetim, e dado seu breue deitarão os manteos, bordões, contas, e 
chapeos no chão, e ficarão ricamente vestidos todos de chaparia, e os manteos, e todo o mais tomauão moços da 
camará, e reposteiros, e chocarreiros quem mais podia, e valião muyto, que cada manteo tinha muytos couados de 
brocado. 

Finalmente há a representação da diversidade de povos, de judeus, mouros e negros que integra as 

festas e acompanha os cortejos reais474. A marca popular da presença dos mouros e a evocação de 

uma referência "mourisca" animam os passos da vida privada e os momentos de folgança e de 

descanso, a exemplo do dia de São João, passado por D. João II e os príncipes na ribeira de 

Santarém, em 1491, em que acontece a surpresa de uma cilada de mouros, organizada por D. 

Manuel com doze fidalgos. 
G. de Resende, Chmn. dom loam li. [Ribeira de Santarém, no dia de São João, 1491]. . . el rey com todos se foy ao campo, 
e indo por elle sahio o Duque dom Manoel, irmam da Raynha, de hû a cillada com doze fidalgos de sua casa, todos 
vestidos de hû a maneyra de brocados, e ricas sedas, e muyto galantes a mourisca, com suas lanças nas mãos, com 
bandeyras, e as adargas embraçadas com grande grita como mouros. E os corredores dei Rey que diante eram como 
hiam descubrir terra, vieram todos fugindo, e bradando alto, Mouros, Mouros: el Rey com todos partio logo pêra 
elles, e ouue hû a galante escaramuça, que pareceo muyto bem, e por ser cousa que senão sabia senão el Rey. 

Mas, tal como na arquitectura mudéjar, também a referência popular mourisca, que surge com a 

presença dos próprios, das suas músicas e danças, e também por meio do uso emprestado de trajes 

compõe um sinal de variedade reservada para o contexto específico da festa e de mostra públicas, 

e dos tempos de folgança na vida privada. 
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. P o m Manuel] Foi muí musico de vontade, tanto q has mais das vezes q staua em 
despacho, & sempre pela sesta, & depois £j se lançaua na cama, era cõ ter musica, & assi pêra esta musica de camará, 
quomo pêra sua capella tinha estremados cãtores, & tãgedores, £} lhe vinhão de todalas partes Deuropa, a £} fazia 
grades partidos, & daua ordenados cõ que se mantinhão honrradam è te, & ali ë disto lhe fazia outras merçes, pelo 
que tinha hû a das melhores capellas de quãtos Reis, & prí çipes então viuião. Todolos domingos, & dias sanctos 

471. Garcia de Resende, Chronica, cxxvii, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 178. 
472. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 331. 
473. Garcia de Resende, Chronica, cxxvii, Crónica de D. João 11 eMiscelânea, 1973 : 179. 
474. Ana Maria Alves, Iconologia do poder real no período manuelino , 1985 : 65-92. 
475. Garcia de Resende, C/ira/íica, cxxxi, Crónica de D. João 11 eMiscelânea, 1973 : 192. 
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jantaua & çeaua com musica, de charamelas, saquabuxas, cornetas, harpas, tamboris, & rabecas & nas festas 
prinçipaes cõ atabales, & trõbetas, q todos em quãto comia tãgiam cada hû per seu gyro, ál ë destes tinha músicos 
mouriscos, £j cantauam, & tangião cõ alaúdes, & padeiros, aho som dos quaes, & assim das charamelas, harpas, 
rabecas, & tãboris dançauão hos moços fidalgos durado ho jãtar, & a çea: . . . 

Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. [Dom Manuel] Mãdaua muitas vezes correr touros, & jugar canas, & pêra Cj hos 
fidalgos não dispè dessem muito do seu nestes jogos, tinha jaezes, & vestidos à mourisca na sua guarda roupa, q 
lhes mandaua emprestar, & no jogo das canas entraua elle aigu as vezes, ho cj fazia mui bem, & cõ muita graça:. 

477 

Nas festas, a incorporação da variedade dos povos (os mouros, judeus, os povos da Africa negra) 

introduz um acento de notação popular que encontra paralelo no costume de D. Manuel de 

acompanhar as refeições com música. Referência popular e não cortesã e erudita, pois o costume de 

ouvir música à mesa impede a conversação, sendo considerado indício de um défice de cultura e 

manifestação de gosto popular, como nota Montaigne, evocando uma passagem de Platão 

{Protágoras, 347 c-e). 

Montaigne, Essais. Alcibiade, homme bien entendu à faire bonne chère, chassait la musique même des tables, à ce qu'elle 
ne troublât la douceur des devis, par la raison, que Platon lui prête, que c'est un usage d'hommes populaires d'appeler 
des joueurs d'instruments et des chantres à leurs festins, à faute de bons discours et agréables entretiens, de quoi les 
gens d'entendement savent s'entrefestoyer. 

Em contrapartida, o infante D. Pedro, que tinha introduzido o costume de reis e príncipes comerem em público, defendia 
que as mesas fossem «escolas da Corte», «para o que se costumava mandar 1er proveitosos livros e ter práticas e disputas, 
de que se tomavam muito ensino e doutrina» . 

A evocação da diferença, da originalidade e do estranho através da mostra da maneira de outros 

povos, e de judeus e mouros está sujeita a um sentido de conveniência das ocasiões, pois aparecem 

em festas, cortejos e outros momentos de celebração da vida social civil. Do mesmo modo, também 

a manifestação de um gosto mudéjar parece circunscrever-se a programas edificativos do habitar e 

do lazer (incluindo as edificações destinadas às comunidades religiosas), não encontrando lugar nos 

edifícios consagrados (com excepção dos tectos em alfarge, em igrejas, que detêm um valor de 

artifício ornamental próprio [416]). 

Mas se assim é, então, a observação da diferença de lugares e de circunstâncias pressupõem um 

reconhecimento "humanizado" da pessoa apresentada por esses povos outros, de crenças diversas 

e cultos pagãos. Nesse sentido, poder-se-á concluir que uma ideia de referência antropomórfica não 

será alheia ao entendimento das colunas mudéjares. Como hipótese, estará dada a razão para que 

tais elementos permaneçam afastados da arquitectura religiosa, enquanto elementos de suporte e 

parte integrante de composição de portais e janelas. 

476. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, Ixxxiiii, (1949-1955), parte IV : 224. 
477. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, Ixxxiiii, (1949-1955), parte IV : 226. 
478. Montaigne, Essais, III, xiii, 1972, tome IIIe : 403. 
479. Ver :666. 
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Além das notas de individualização de modas, da precisão dos modos de outras nacionalidades 

europeias, e do espaço de invenção galante da diferença, está o plano de comunicação do modo de 

vestidura destinado a assinalar a singularidade real, anunciada, em particular, por elementos de 

insígnia que instauram a distinção dentro da mostra de riqueza e excelência. 

Da distinção participam três elementos: a peça que cobre a cabeça, o colar de pedraria e a opa 

roçagante. D. João II enverga um grande chapéu branco na entrada da princesa D. Isabel em Évora. 

E na entrada em Castela e Aragão, D. Manuel vai ao encontro de D. Fernando com uma «touca à 

mourisca» e um «capuz de Contray». Além disso, os dois reis trazem, em momentos especiais, um 

colar de pedraria que constitui um atributo essencial à dignidade de pessoa real (que faz lembrar o 

sentido da ordem coríntia postada no portal do palácio delia Rovere ao modo de insígnia). 

G. de Resende, Chwn. dom loam il. E el Rey hia vestido a Francesa, com h 0 a opa roçagante de rica tella douro, forrada 
darminhos, e emcima hû a rica e grande cadea de pedraria, e hum pelote de brocado, forrado de ricas martas com 
muytos golpes, e nelles ricos firmaes de pedraria, e ricas perlas, e hû a rica adaga douro emhùa rica cinta, e hum 
chapeo branco com hum penacho branco, e encima de hum muy fermoso ginete ruço pombo, a brida com riquíssima 
goarniçam,.. .480 

Q de Resende, A Entrada dei rey. E el Rey vinha vestido de contray com hum rico colar de pedraria, e em hum cauallo á 
brida, e a Rainha também de contray por dó, e outro rico collar de pedraria, e em hû a mulla goarnecida de veludo 
preto, . . .481 

D. Manuel recebe o colar da Ordem do Velocino de Ouro, atribuída pelo Imperador «no ano de 1518, em que El-Rei casou 
com a Rainha D. Leonor, irmão do Imperador» . 

O mesmo acontece com a opa roçagante que D. João III veste para a cerimónia de ser jurado rei, tal 

como D. João II vestia em certos acontecimentos mais importantes. 

Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, "A maneira em que se fez o alevantamento de El-Rei D. João, o terceiro . . ." . Foi e m u m cava lo à 
brida, ricamente guarnecido de guarnição de brocado, e levava vestida uma roupa de brocado ricamente roçagante, 
forrada de martas, e o levava das rédeas o Senhor Infante D. Fernando, seu irmão, e dois Moços-Fidalgos, a pé, que 
lhe levavam as faldas da dita roupa.483 

Andrada, chron. de Dom João III, I.. . . sahio o princepe dos paços da ribeyra, onde el Rey seu pay fallecera, vestido em 
huma opa roçagante de brocado, forrada d'arminhos (da qual fez despois esmolla ao moesteiro da Serra), em hum 
cauallo ha bastarda com guarnições de tella douro: . . . 

O modo como as pessoas se vestem, no plano pessoal, serve para afirmar publicamente uma 

posição, a circunstância do momento e, mesmo, manifestar publicamente um "estado de alma", com 

a mostra de grande alegria ou de grande tristeza. A apresentação pública implica um sentido de 

acordo e de conveniência que transparece, por exemplo, no cuidado que tem D. João II em 

comunicar às pessoas que o hão-de acompanhar o propósito de se vestir para a festa . 

480. Garcia de Resende, Chronica, cxxiii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 170. 
481. Garcia de Resende, A Entrada del rey, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 310-311. 
482. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 201. 
483. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 207. 
484. Andrada, Crónica de D. João 111, I, viii, 1976 : 15. 
485. Ver: 1059 
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Causa espanto imaginar a figura de D. João II e do príncipe D. Afonso, acompanhados de uma 

pequena comitiva, postos a caminho de Estremoz, vestidos com os trajes «mais escolhidos que 

podiam ser», para irem ao encontro da princesa D. Isabel. 

Pina, Chmn. D. João li. Vieram todos vestidos de caminho, e pêro o tempo; e porem nam sem muitos brocados, chapados, 
e com infindo ouro, e pedraria, e ricos forros, e tudo com muita gentileza. E chegaram a Estremoz aa ora que a 
princesa entrava, e foramse decer a casa do Duque, com que aquella nocte pousaram; e dali foy logo a Princesa 
avisada, que elles a queriam hyr ver, que pêra isso ceou apressadamente, e ella com suas Damas, e casa, se vestio 
como compria. 

G. de Resende, Chron. dom loam II. Porque el Rey desejaua muyto ver a Princesa a quis yr ver a Estremoz aforrado com o 
Principe, e alguns principaes do Reyno, a elle muyto aceytos, o mesmo dia que ella ahy chegasse. E foram todos 
vestidos de caminho, e pêra o tempo os mais ricos, mais galantes, e escolheitos que podiam ser, com muytos 
brocados, tellas, e chapados, e ricos forros, e singular pedraria, e em estremo atauiados. Chegaram a Estremoz a hora 
que a Princesa entraua, e se foram decer a casa do Duque com quem aquella noite pousaram.487 

Se as vestiduras se tornam elementos principais de uma exposição pública eloquente de afirmação 

de estado e de qualidade, e o uso do traje se encontra subordinado a um entendimento do que deve 

ser conveniente, a mostra de diferença amplifica publicamente um sentido de divergência. Veja-se 

o modo como difere o príncipe D. João, na mostra realizada por ocasião da partida de D. Beatriz. 

Um modo diferente de trajar, julgado inapropriado na circunstância, tem o valor de um sinal 

publicitado de ruptura com a convenção, ou de estranheza e inconveniência. 

Lopes, Cron. domjoham, i. [Conde João Fernandes, depois da morte de D. Fernando] E ell nom curando de seu comselho, 
partio pêra Lixboa e chegou a Samtarem, e foi pousar com Gomçallo Vaasquez dAzevedo, muito seu amigo segumdo 
mostramça de fora; o quall o rreçebeo mui bem, e começou de o prasmar porque tragia preto e nom burell como os 
outros, e fez lho emtom vestir. 

G. de Resende, chron. dom loam il. [Príncipe D. João, no dia do acidente, Santarém, 1491 ] O Principe vendo que el Rey o 
viera ver á porta, e depois lhe falou á janella, per cima de lhe mandar dizer, e dizer que estaua cansado, pareceolhe 
bem hir com elle, e vestiose de pressa, e mandou por hu a mula, e vindo ja vestido, a mula não era vinda, achou ahy 
hum seu ginete muyto fermoso fouueyro, em que então caualgara o seu estribeira mor, e por alcançar el Rey caualgou 
nelle, e se foy de pressa com poucos que com elle erão, e foy cousa para notar, e de mysterio, que sendo em tempo 
de tamanhas festas, e tantos brocados, e sedas, o Principe sahio vestido com hum pelote e tabardo aberto de pano 
preto tosado, e gibão de cetim preto, e o cauallo com huns cordões, e topeteira, e nominas de seda preta, que não me 
lembra que outras taes visse, e hum caparação de veludo preto, que verdadeiramente a diferença do que antes vestia, 
e então vestio, e como achou o cauallo atauiado, forão muy claros sinaes da grande desauentura que lhe ordenada 
estaua.489 

G. de Resende, Chron. dom loam II. [Dom Afonso]... ho Principe era muyto cheyo de branduras, e prezauase muyto de sua 
gentileza, e vistiase sempre de tabardos, e com martas ao pescoço forradas de cetim, e guarnecidas douro, cousa mas 
de molheres que de homens, e não queria trazer capas abertas, nem espada, de que el Rey recebia muyta payxam,.. 
490 

Carta do conde de Tentúgal para Damião de Góis, em que refere a ida do avô e do pai à raia, com o Duque, a receber a rainha dona Maria, censurando 
a imprecisão do registo cronístico.... e aymda sombou meu pay muitas vezes comigo de quão mal vystydo, que era hum 
petote de veludo preto e hum capotim de veludo verde, aberto pelas jlhargas, e isto esprvo pêra synal, e não pcra que 
saiba quão betado hia meu pay. 

486. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xlvi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 975. 
487. Garcia de Resende, Chronica, cxxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 167-168. 
488. Lopes, Crónicade D. João / ,I,vii, (1983,1990), vol. I: 15. 
489. Garcia de Resende, Chronica, cxxxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 193. 
490. Garcia de Resende, Chronica, cxxxviii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 207. 
491. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, (1949-1955), parte 1: 72(1). 
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420 O manto. Dona Lianor. R. D. R, tábua de escola portuguesa, século XVI-primeira metade (Coimbra, Santa 
Casa da Misericórdia) 

421 Santa Maria da Vitória, arco do portal das capelas Imperfeitas 
422 Mosteiro dos Jerónimos, colunas da galeria baixa do claustro 
423 Olivença, igreja da Madalena, base e fuste de pilar das naves 
424 Santa Maria da Vitória, a base do portal das capelas Imperfeitas 
425 Traje com entretalhos e firmais. Gregório Lopes, Salomé Apresentando a Cabeça de S. João Baptista, 

1538-1539 (Tomar, igreja de São João Baptista) 

420 423 
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Depois de termos apontado alguns dos modos de exposição da cidade e das casas revestidas, e das 

vestiduras das pessoas, conforme as circunstâncias, seria preciso notar que tais práticas não 

constituem um facto distintivo de uma época, mas poderiam ser seguidas como invariantes dos 

tempos até à contemporaneidade. Assim, a atenção conferida ao modo da sua notação tem outro 

propósito que não o de relevar uma suposta singularidade do tempo estudado. Ao mesmo tempo, 

considerando a longa permanência de usos e costumes, seria necessário interrogar o sentido de 

ordenar essas celebrações e manifestações à particularidade de uma vivência "estilística" tardo-

gótica, tomada por um fascínio do fim que exerceria, desse modo, o seu efeito na vida das pessoas. 

Além disso, se em termos gerais não há substanciais alterações de costume, e sempre foi prática 

corrente decorar as cidades e as casas, nos momentos especiais, assim como as pessoas vestirem-se 

apropriadamente à circunstância, que haverá então de específico que mereça ser relevado? 

Existe uma convergência de gostos manifestada nas decorações efémeras, que podem ser 

imaginadas a partir das descrições, e na expressão das vestiduras, assim como nos apontamentos de 

revestimento decorativo da edificação, e na forma do ornamento arquitectural. As naus armadas 

para a ida de D. Beatriz, encobertas de tecidos apanhados ao rasar da linha de água, numa cascata 

de cores e texturas, vislumbre de entretalhos e forros, botões, firmais e troçais têm ametade com 

essas outras formas espiraladas, de entrançados e passamanarias, de pedras túrgidas, retorcidas e 

escavadas que se encrespam em portais, contrafortes e pés-direitos das janelas. 

G. de Resende, Hida da infante. Ho toldo da nao era de veludo carmesim, e damasco branco, e polias bordas entretalhado 
de veludo azul posto sobre cetim amarelo, e trocelado de seda branca, e os entretalhados da bordadura erão de largura 
de cinco palmos*, e tinha três esperas muyto grandes, e borladas, híi a no meyo, e de cada parte outra também de 
muyto fino veludo azul, posto sobre cetim amarelo, e trocelado de seda branca, e tudo franjado de seda, e forrado de 
dentro de damasco azul da China, e era tão grande que tinha passante de mil couados de seda**, afora o forro, de 
comprimento daua dambas as partes na agoa, e de largura tomaua toda a tolda, feyto em três peças, que por sua 
grandura não se podia doutra maneira armar, e se ajuntaua com botões, e troçaes. 
E os toldos das gaueas erão de damasco carmesim e damasco branco, também antretalhados, e franjados. 

* Cinco palmos corresponderiam a 1,10 metros. ** Mil côvados de seda equivaleriam a 660 metros. 

As complicadas vestiduras, mostradas já nos tempos de festa do reinado de D. João II, precedem o 

registo ornamental na obra de arquitectura, constituindo por si um espaço de experimentação e 

invenção de efeitos, um domínio aberto à imaginação e à fantasia. A arquitectura responde a esses 

ensaios com a manipulação de texturas materiais, numa potenciação dos efeitos conjugados de 

granito e mármore, e de calcário contra os panos de parede de pedra talhada e planos caiados, 

intensos sob a luz. Responde, também, com as formas alternadamente convexas, concavadas e 

facetadas que devolvem um jogo entrecortado, vibrante de luz e sombra, no movimento de 

circunvisão. 

492. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 330-331. 
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Sobretudo, a observação, em paralelo, da decoração efémera e cíclica dos revestimentos e da obra 

de ornamento da arquitectura pemite identificar um aspecto premonitório. Certas observações que 

acompanham o registo cronístico, e pequenas variações e diferenças de descrição e enfatização 

anunciam a mudança de gostos, assinalando uma espécie de ponto de inflexão e viragem no tempo. 

Num primeiro momento, o sentimento dessa mudança está na parte efémera, na "obra de panos" de 

vestiduras e concerto dos espaços: por exemplo, numa subtil diferença, resultante da omissão de 

uma pequena observação, relativa a invenções, existente no relato de Pina, mas não acolhida na 

redacção de Resende que anuncia a direcção da mudança de enfoque. 
Pina, Chron. a João li. E sobre a tarde partio El Rey de seus Paços, e foy tomar a tea com tanta Realeza, e com tantas 
novidades, e envenções de grandeza como nunca outrem se vio tomar. 

G. de Resende, Chron. dom loam il. E á tarde partio el Rey de seus paços, e foy tomar a tea com tanta realeza, e tantas 
nouidades, e cerimonias de grandeza, como nunca ja se vio tomar. 

A mudança de perspectiva volta-se então à atenção e ao registo dos aspectos da uniformidade das 

vestiduras que, num primeiro momento surge como expressão de excelência (ao modo de libré), 

mas se consolida como expressão de gosto novo. 

Góis, Chmn. do Principe. [Dom Afonso V, cerimónia de armar cavaleiro a dom Fernando, 1466]. . . e anos quinze 
d'Agosto deste anno, armou elRei caualleiro ho Infante dom Fernando seu irmão, em Lisboa, com tanta solemnidade 
que quasi ho menor aparato desta pompa foi precederem diante deste magnifico auto mil tochas, das quaes leuauão 
quatrocentas caualleiros, e has seiscentas scudeiros dos mais luzidos da corte, todos vestidos de hum trajo, e libre. 
Alguns dizem que isto foi no anno de M.CCCCLVI, mas de qualquer modo que fosse elle foi ho mais solemne auto 
que se de sua calidade nestes regnos depois fez. 

Pina, Chron. D. João II. [Festas de casamento do príncipe dom Afonso, 1490] Mandou que de todalas Mourarias do Regno 
viessem aas festas todolos Mouros, e Mouras que soubessem bailar, tanger, cantar, a cada ha dos quaes foy dado 
mantiimento em abastança, e em fim delias lhes foy feito mercee de vestidos finos, e dinheiro pêra despesa dos 
caminhos. Foy ordenado, e comprido que dos lugares mais acerca viessem aas dietas festas, moças fermosas, que 
soubessem bem bailar, e cantar, que vieram com mancebos foliaães vestidos de suas envenções, e a todos durando 
ellas se deu mantimento em abastança, e aa partidaa mercee de dinheiro, e vestidos. 

G. de Resende, chron. dom ioam li. E assi mandou que todalas mourarias do Reyno viessem as festas, todolos mouros e 
mouras que soubessem bailar, tanger, e cantar, e a todos foy dado mantimento em abastança, e vestidos finos, e em 
fim lhe foy feyto mercê de dinheiro pêra os caminhos. E mandou que dos lugares mais perto viessem mancebos 
gentis homens, e moças fermosas, que soubessem bem cantar e bailar, pêra bailos, e folias, e a todos foy dado de 
vestir de panos finos e comer em abastança, e acabado dinheyro pêra os caminhos, e eram todos vestidos de libres. 
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. [Entrada de dom Manuel em Castela, 1498] Aho dia que elRei, & a Rainha partiram da 
cidade Deluas, ho primeiro senhor de Castella que hos veio receber a mea legoa do lugar, foi o Duque de Medina 
Çidonia, com trezentos de caualllo, vestidos de dô: aliem destes trazia por estado trinta, & oito caçadores cada hum 
cõ sua aue na mão, vestidos de sua libre. Ho qual em chegando a tiro de pedra donde elRei & a Rainha vinham, se 
deçeo do cauallo, & a pé lhes foi beijar ha mão, & ho mesmo fezeram todolos senhores, & caualleiros de sua 
companhia.49 

Góis, Chron. á> Felicíssimo Rei, III. [Dom Jaime, partida para Azamor, 1513]. . . & hos fez todos quatro coronéis de mil 
home s cada hum, ahos quaes todos ho Duque mandou dar á sua custa calças, gibões, & gorras de panno branco, cõ 

493. Pina, Chronica D 'ElRei Dom Joaõ II, xlvii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 979. 
494. Garcia de Resende, Chronica, cxxvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 180. 
495. Góis, Crónica do Príncipe, i, 1977 : 11-12. 
496. Pina, Chronica D'ElRei Dom Joaõ II, x\iv, Crónicas de Rui de Pina, \917 : 972. 
497. Garcia de Resende, Chronica, cxvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 161. 
498. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxvii, (1949-1955), parte I : 58. 
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cruzes vermelhas nos peitos, & nas costas, & anos coronéis, alferez, cabos descoadra, & sargentos do campo, deu 
vestidos de seda: hos quaes capitães vinha per gyros, cada dia com seus mil home s, dar mostra a elRei, no terreiro 
dos paços da ribeira, onde faziam seus caracoes, cunhas, quadras, & coroas, em tão boa ordem quomo se ho vsarão 
todo ho discurso de suas vidas. 

A apreciação da uniformidade, sinalizada na referência às «librés» substitui a imagem de variedade 

sugerida pela notação «vestidos de suas envenções». Juntamente com a indicação da unidade de 

decoração de um espaço, tornam-se um dos tópicos do discurso laudatório. O mínimo deslocamento 

de ênfase anuncia a travessia de um limiar, dos valores da invenção e da variação para os valores 

da uniformidade e da regulamentação, que emergem como marca de riqueza e grandeza, e como 

sinal de poder e excelência. 

Já foi apontada a admiração que causaram as condições de aposentamento oferecidas pelo marques 

de Moy ao rei D. Manuel, a rainha e a comitiva, no caminho de Toledo para Saragoça. Garcia de 

Resende enfatiza particularmente a decoração unitária das camas e das câmaras e do conjunto de 

polícias, mais próprios de rainha que de «tão pequeno senhor»: 

G. de Resende, A Entrada dei rey. Na qual villa tem hua grande e muy forte fortaleza, que de nouo tinham feita, e h ù as 
muito boas casas de prazer, de grandes agoas, e pescarias, aposentamentos, e policias.... Que tinha nestas casas de 
prazer, e nas suas casas da villa trinta e três camas armadas, e aparentadas de pano douro, brocado, e muy ricas sedas, 
sem daquy abaixar. E algû as das camas as mesmas camarás eram todas armadas todas do mesmo pano douro, 
brocados, sedas, e tam galantes borladas, e entretalhadas, e tantas alcatifas entretalhadas, e borladas douro, e assi 
almofadas, que era cousa de muyto espanto pêra hum tam pequeno senhor, que verdadeiramente os feytios valiam 
tanto, que o não ousaria escrever, e as outras casas somenos armadas de rica tapeçaria, tantas baixelas, banquetes, e 
outras policias, que seria muyto escreuerse polo meudo, e era tanto, e tam ricas cousas, que se dezia que não podia 
ser senão que fossem da Raynha.500 

Os mesmos tópicos são retomados na descrição da nau de Santa Catarina do Monte Sinai que havia 

de levar a duquesa D. Beatriz para Sabóia, em particular, na parte das câmaras que lhe estavam 

reservadas. Além disso, anuncia-se um novo passo, dado com um apontamento de crítica ao conde 

de Vila Nova que é censurado por ter feito demasiados gastos (uma crítica que estaria subentendida 

igualmente na referência ao marquês de Moy, que denota meios superiores à sua condição): 

G. de Resende, mda da infante. A camará em que a senhora Infante dormia era toda armada de brocado rico de pello, e 
alcatifada, e os paramentos, e cobertor da cama do mesmo brocado, tudo franjado douro, e muytas almofadas de 
brocado. E a outra antecâmara era toda armada de muyto fino veludo carmesim, com muytas almofadas do mesmo 
veludo, e alcatifada, e hum dorsel de brocado, e outra cama, e cubertor do mesmo veludo franjado douro, toda 
guarnecida, e bandada de h Q as muyto galantes bandas de pano douro, e a salla, e todalas outras camarás armadas de 
rica tapeçaria. E o Conde de Villa noua leuaua hu a sua camará toda de rico brocado de pello, e alcatifada, e acama 
do mesmo brocado com outros muyto rico concertos.501 

Forçar a aproximação entre a uniformidade de librés, a decoração unitária de interiores com panos 

de cercamento, colchas e almofadas, e introdução de valores de regularidade na arquitectura, como 

499. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xlvi, (1949-1955), parte 111: 180-181. 
500. Garcia de Resende, A Entrada del rey, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 308-309. 
501. Garcia de Resende, Hidada infante, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 330. 
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no caso da regulamentação das fachadas urbanas, em Lisboa, poderia parecer excessivo, mas esse 

exercício permite reconhecer uma convergência de sinais. 

O efeito de deslumbramento, que a notação repetida da excelência dos modos de armar, dos 

concertos e dos trajes indicia, evolui para uma noção de limite que separa o sentido de decoro dessas 

mostras, de um sentimento de excesso. 

Nessa fina distinção assenta o princípio de uma mudança. Os textos de Garcia de Resende dão conta 

dessa passagem, não sem um sentimento de que o próprio autor parece ir revendo as suas 

apreciações, com o tempo. A descrição da ida de D. Beatriz, de que já citámos alguns excertos, 

constitui um relato encomiástico da riqueza e magnificência da embaixada. 
G. de Resende, Hidada infante. Neste dia se vestiram, e deram mostra todas as pessoas que com a senhora Infante hyam, e 
com muyta verdade se pode dizer, e affirmar, que nunca de Espanha sahyo, nem se vio gente tam rica, tam galante, 
e tam attilada. Porque ouue muytos homens de vestidos borlados de muy ricas perlas, e muy riquíssima pedraria, 
muytos canotilhos, muyta chaperia, muytos borlados daljofar, muytos douro de martelo, e singulares borlados, e 
entretalhos. E não auia homem que não leuasse muyto ricos collares de pedraria, perlas, e ouro esmaltado, e assi muy 
grandes cadeas de tiracolo. E todos muy ricas espadas, com guarnições de muyto valor, e assi estoques, e adagas, e 
punhaes goarnecidos e esmaltados douro, e muytas com muy rica pedraria de muytas feições, e inuenções, e assi ricas 
cintas, e tecidos douro esmaltados, e infindos botões de pedraria, perlas, e ouro, e muy riquíssimos firmaes de 
pedraria, e infíndade de pontas de perlas, ouro, e esmaltes, ate os çapatos que todos leuauam eram de veludo, feytos 
á framenga, com ricas goarnições douro esmaltadas. E os vestidos, ou os mais, eram de três sedas, a de cima toda 
golpeada, e feyta em tiras, com grande soma de firmaes, botões, e pontas por todos os golpes, e outra seda debaixo 
que parecia, e de dentro forrado doutra seda afora entretalhos, bandas, e debruns, e isto não somente nas opas, 
roupões, e capas, mas nos sayos, e gibões. E cada hum tantos vestidos desta sorte, tantos trajos, e inuenções, e tam 
ricas sedas, que mais não podia ser. E era cousa bem pêra ficar em escrito o que cada hum leuaua, e gastou.. . . E 
os pajés, escudeiros, e moços de esporas muy grandemente vestidos de muytas singulares libres, e muy galantes 
inuenções, e muytos chaparia, borlados, e entretalhados. 

O discurso segue os tópicos da retórica, fazendo o reconhecimento da qualidade superlativa da 

embaixada, insistindo no carácter único da sua excelência, riqueza e galanteria e sublinhando que, 

ainda que pudesse ter havido outras igualmente ricas ou maiores, esta distinguir-se-ia pelo seu modo 

único e atilado. 
G. de Resende, Hida da infante. E poucas vezes, ou nunca, se veria armada em tudo tão concertada, porque ainda que se 
fizessem ja outras mayores, com muyta parte se não farião tão ricas, e se fossem ricas não seriâo tão atiladas, e se 
tão atiladas em algQa cousa não em todas como esta foy, porque gente nunca tal se vio de riqueza, e galanteria.5 

Contudo, o texto não encobre o tom crítico da observação dos gastos e empréstimos que alguns dos 

senhores, nobres e eclesiásticos tomaram sobre si, em serviço do rei e por honra própria, mas com 

alguma competição de vaidade «de mistura». 
G de Resende, Hida da infante saybam certo, que Portugal a este tempo estaua o mais rico Reyno de Christãos, e toda 
a riqueza delle de pedraria, perlas, aljôfar, colares, e todas peças douro leuauam estes cincoenta, ou sessenta homens 
(atras nomeados) seu e emprestado, que por ser a viagem perto, e auerem logo de tornar, cada hum leuemente 
emprestaua o que tinha, e o principal por seruirem e fazerem a vontade a el Rey, que pois o não hiam seruir com as 
pessoas, folgauam de hir suas fazendas, polo muyto gosto e contentamento que nisso lhe viam leuar, e por isso se 
fizeram muytos, e muyto grandes, e demasiados gastos, principalmente o Arcebispo de Lisboa, e o Conde de Villa 

502. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 326-327. 
503. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 331. 
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noua, e o Conde Almirante com seus filhos, e assi todos os outros, que se afirma, e ha por muyto certo, que se 
gastaram nesta armada passante de seiscentos mil cruzados, e se el Rey nosso Senhor não defendera brocados, e telas 
douro, e de prata, muyto mais se gastara, que por duas cousas gastam os Portugueses leuemente suas fazendas, ha 
primeyra por seruiço de seu Rey, e a segunda por suas honras com algfl a competência, e vaydade de mestura. 

O tom de censura recresce na Miscelânea, tomando o sentido de uma crítica de costumes e vaidades, 

como sinais de desvario do tempo, contra a qual é lembrada a moderação de outros tempos. 

G. de Resende, Miscellania. GastOS muy demasiados 
vemos nas donnas casadas, 
em joyas, prata, laurados, 
perfumes, e desfiados, 
tapeçarias dobradas, 
as conseruas, o comer, 
vestidos, donzellas teer, 
nas camas, e nos estrados; 
vimos per vinte cruzados 
luuas de coiro vender. 

Num passo da Miscelânea, a crítica torna-se arquitectónica, incidindo num ponto que procuramos 

desenvolver anteriormente. 

G. de Resende, Miscellania. e a lg ÙOS re l ig iosos 
em doctrina copiosos 
vimos, e de autoridade; 
mas sollapou vaidade 
edifícios tam pomposos.5 

A visão do tempo deprecia um modo estremado da obra copiosa e de autoridade eloquente tomada 

pela vaidade. Não a obra de simplicidade e constância («arreios quanto lustravam, duravam muito 

e honravam só com vestidos frisados»), nem a obra formosa, se a razão de decoro lhe assiste na 

circunstância do seu modo de ser, mas a obrazinha da vaidade e desvario, pomposa, prolixa, de 

muitas invenções e cousinhas e gastos em demasia. 

A mesma crítica atravessa a prática disciplinar da arquitectura, os modos e as modas de decoração 

e vestiduras do tempo. Não é específica de um momento que unicamente por si assinalasse o ponto 

de inflexão decisivo, ao qual pudesse associar-se uma mudança de sentimento de "estilo". 

A ideia poderia ser seguida, a propósito da sucessão de pragmáticas e de outras disposições 

destinadas a disciplinar o uso do traje, que são tomadas para evitar abusos de costumes, nos séculos 

XV e XVI. Deve-se a D. Duarte a incorporação nas Ordenações de disposições de reis anteriores 

que versavam uma mesma intenção de refrear o aparato dos trajes, segundo a condição de cada 

pessoa, e limitar os gastos dispendidos no comer e nos panos de vestir, a exemplo da Pragmática de 

504. Garcia de Resende, Hida da infame, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 327-328. 
505. Garcia de Resende, Miscellania, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 369. 
506. Garcia de Resende, Miscellania, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 364. 
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D. Afonso IV, que tinha sido publicada nas Cortes de Santarém de 1340 . Acresce a essa 

reposição de disposições antigas, o propósito de dar o exemplo com a sua acção pessoal. 
Pina, Chron. D. Duarte.... e para boõ enxempro de os grandes e nobres de seu Regno nom fazerem despesas desmasiadas 
em vestidos e arrêos sobejos, hordenou mais que pêra vestidos de sua pessoa se nom comprassem, em cada h û anno, 
mais de quinhentas dobras em panos assy de laã, como de seda;.. . 

A redacção da passagem da crónica de Rui de Pina sublinha a ideia de que o rei se apresentou como 

modelo de sobriedade e exemplo virtuoso através do modo de vestir. No reinado de D. João II a 

temática é relançada de novo no plano de exemplo pessoal e no plano político, nas Cortes de Évora-

Viana (1481-1482), dando origem a uma lei com data de 1487 . 

Mendonça 1991. Os povos denunciaram o luxo exagerado que havia no vestir e consideraram que «a gramde solltura 
que os grandes e fidallgos teem em ameude em vosa corte mudarem traios e vestirë brocados... fez os cavalleiros 
e escudeiros e jeerallmente todo o voso povoo asi rico como povres com gramde disuluçam e devasidade vistirem 
cada hu os panos que lhe apraz e trazerem traios que a elles nom pertencem por cuia razam o prinçipall dinheiro de 
voso regno se gasta em os dictos panos e vestidos»3; fizeram então uma série de propostas, para que o tipo de 
vestuário e a respectiva riqueza fosse segundo a condição das pessoas. O rei concordou e estipulou o que seria 
permitido. 

Tanto Rui de Pina como Garcia de Resende dão uma atenção especial às medidas de D. João II, que 

estão em vigor durante o seu reinado, com dispensa do período em que decorrem as festas do 

casamento do príncipe. No caso de Resende, o modo como distingue as decisões pode ser lido como 

um evidente tom crítico dirigido aos desvarios do reinado seguinte, que deixa perceber abertamente 

em algumas passagens da Miscelânia. 
Pina, Chron. D. João li. [1486] Defesa das sedas, e brocados, &c. 
Outro sy neste anno polia grande licença que os do Regno tomavam no vestir das sedas, brocados, chapados, &c. por 
EIRey atalhar a tamanha soltura de que se seguia grandes perdas, e desmasiadas despesas a seus vassallos; defendeo, 
e pos por ley que nenhu de seus regnos, e Senhorios home, e molher de qualquer estado, e condiçã que fosse, nõ 
trouxesse ne vestisse d' hi em diante cousa algO a das dietas, salvo que de sedas os home s poderiam trazer 
soomente jubões, e carapuças, e as molheres sainhos, e guarnições de vestidos: a qual ley como quer que em EIRey, 
e na Raynha, e no Princepe, e no Duque se nom emtendesse; porem elles todos pêra bõo exempro do comprimento 
e exuquçã delia, sempre a guardara, e compriram, como qualquer outro particular do Regno, o que foy hu grande 
beneficio a seu Regno, especialmente pêra os grandes, e nobres de sua Corte. Mas com a dicta ley se despensou em 
todo durando as festas do casamento do Princepe Dom Affõm cõ a Princesa Dona Isabel, acabadas as quaes a dieta 
ley ficou, e esta oge em seu vigor e força. 

G de Resende, Chron. dom loam //. [1486] De como el rey defendeo as sedas, e brocados 
E Neste mesmo anno, polios muytos, e demasiados gastos que na corte, e em todo o Reyno se fazião em sedas, e 
brocados, chaparias, borlados, e canotilhos, el Rey polia grande perda que o Reyno, e seus naturaes nisso recebiâo, 
e por escusar tamanhas despesas, defendeo, e fez ordenança, que em todos seus Reynos, e senhorios, nenh û a pessoa, 
assi homem, como molher, de qualquer estado e condição que fossem, dahy em diante não vestissem mais cousa 
algfl a das sobreditas, somente os homens poderiâo trazer gibões, carapuças, e pantufos de seda, e as mulheres 
saynhos, e cintas, e bordaduras de seus vestidos. E por se milhor comprir, el Rey, e a Raynha, e o Principe, e o Duque 
nunca mais vestirão sedas, senão nas cousas sobreditas. 

507. Ordenações Del-Rei Dom Duarte,/. 268v-278 ; ed. preparada por Martim de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes (Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1988) : 448-458. Maria Teresa Campos Rodrigues, m Dicionário de História de Portugal, sy. "Santarém, Cortes de (1340)", (1999-2000), 
vol. 5 : 463. 
508. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, vii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 504. 
509. Mendonça, D. João II, 1991 : 228,267(159). 
510. a Visconde de Santarém, Memórias para a História, e Theoria das Cortes Geraes, que em Portugal se celebrarão (Lisboa, 1827) : 162 ; in Men
donça, D. João II, 1991 : 228(158-159). 
511. Pina, Cnronica D'EIRei Dom Joaõ //, xxiii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 939-940. 
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No que a todos derão singular exemplo, e fizerão grande virtude, de que o Reyno recebeo muyto grande proueyto, e 
muyto mais os cortesãos, ha que a ley muyto aproueytou polios tirar de tamanhos gastos. E porem nas festas do 
casamento do Principe dom Afonso com a Princesa dona Isabel se despensou em todo a dita leuy, e acabadas se 
tornou logo muy inteiramente a comprir. 

G. de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas. Defendeo as sedas, e nunca mais as vestio, defendeo as mulas, e sendo 
muyto doente nunca mais em mula caualgou, defendeo os jogos, e nunca jugou jogo defeso,... 

G. de Resende, Hida da infame e se el Rey nosso Senhor não defendera brocados, e telas douro, e de prata muyto mais 
se gastara, que por duas cousas gastam os Portugueses leuemente suas fazendas, ha primeyra por seruiço de seu Rey, 
e a segunda por suas honras com algíí a competência, e vayidade de mestura. 

No reinado de D. Manuel, as disposições instituídas no reino para defender os gastos no vestir 

eximem a nobreza da imposição de certas limitações, que servem para marcar a diferença da sua 

condição. 
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, iv . . . . & por acudir ahos grandes gastos q em seus Regnos fazião assi hos nobres quomo 
hos do pouo, em trajos, & vestidos de seda, has defendeo reseruãdo ahos nobres q trouxessem barretes, carapuças, 
çapatos, cintos, & assi has guarnições das spadas, mulas, & cauallos de seda. 

Montaigne irá notar o efeito inconsequente da criação de leis sumptuárias, acompanhadas de 

regimes de excepção que mais não servem senão para sublinhar uma contradição presente na 

finalidade pretendida com a regulamentação (em França, multiplicavam-se as interdições nos 

reinados de Francisco 1 a Henrique IV), que decorre da acentuação de diferenças. 

Montaigne, Essais. La façon de quoi nos lois essayent à régler les folles et vaines dépenses des tables et vêtements semble 
être contraire à sa fin. Le vrai moyen, ce serait d'engendrer aux hommes le mépris de l'or et de la soie, comme de 
choses vaines et inutiles; et nous leur augmentons l'honneur et le prix, qui est une bien inepte façon pour en dégoûter 
les hommes; car dire ainsi qu'il n'y aura que les princes qui mangent du turbot et qui puissent porter du velours et 
de la tresse d'or, et l'interdire au peuple, qu'est-ce autre chose que mettre en crédit ces choses-là, et faire croître 
l'envie à chacun d'en user?516 

O conjunto das regulamentações designa um quadro, a partir do qual a acção pessoal de cada uma 

das personagens toma o sentido de ressonância pública. Usámos a ideia de que «o estilo não conta», 

mas a competição das mostras parece certificar exactamente o contrário, o traje faz a pessoa -

Kleider machen Leute, como na obra de Gottfried Keller (1874). 

É contra a diferença entre ser e parecer que se ergue o sentido de conveniência, mostrado pela acção 

exemplar de reis e de outras pessoas principais. Garcia de Resende acolhe pequenas estórias que 

recontam a intervenção pedagógica de D. João II. 

G. de Resende, Chron. dom loam li. A primeira vez quando el rey entrou na Cidade de Lisboa, foy hû a muyto grande 
entrada, e solennissimo recebimento de grandíssimas festas, e muytos e grandes gastos e despesas, cousa que foi 
nomeada por grande, e ouue ahy homens que gastaram muyto, e hum Fernam Serram caualleiro cidadam de Lisboa, 
homem honrado, vendeo duas quintas e gastou tudo em atauios e vestidos antre os quaes fez hum gibam borlado de 
pedras, e pedrarias que valia muyto. El Rey porque fora demasia pesoulhe, e teuelho a mao recado, e por naõ parecer 
a alguém que lelle fauorecia a folgaua dos homens lançarem o seu a longe, hum dia a mesa lhe disse perante rodos: 

512. Garcia de Resende, Chronica, lxiiii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 96-97. 
513. Garcia de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : XVI. 
514. Garcia de Resende, Hida da infante mid., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 328. 
515. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, lxxxvi, (1949-1955), parte I : 239. 
516. Montaigne, Essais, I, xliii, 1972, tome Ie : 393,588(1). 
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Fernão Serram, quantas quintas fazem hum gibam: que não deixaua passar cousa malfeita sem reprensam ou 
castigo.5 

G de Resende, Chwn. dom loam li. E outro homem veyo pedir a el Rey outro officio, e trazia a petrina muyto alta, e el Rey 
lhe disse que o tinha dado, e elle perguntou: Senhor, a quem: e el Rey lhe disse: A hum homem que trazia a petrina 
em seu lugar.5 

No contexto, compreende-se também a intenção manifestada por D. Duarte, no acto de investidura 

como rei , e razão pela qual se vê obrigado a contemporizar, considerando a sua condição de 

dupla pessoa real e natural, figura política e humana. Também D. João 11 e de D. Manuel e outras 

personagens principais se apresentam, no plano pessoal, como modelo de virtude e moderação no 

comer e no vestir (ou são apresentados como tal, pois a isso obriga o padrão moral), e, contudo, são 

sensíveis a um sentido de decoro que os obriga ao dever de se apresentarem em público formosos 

e bem dispostos, num tributo à sua condição real e cortesã. 
G de Resende, Virtvdes, feições, cosivmes, e manhas. Vestiasse ricamente, e nunca se vestia de festa, que o não dissesse primeiro 
a pesoas pêra se vestirem com elle, a que sempre pêra isso fazia mercês, c quando assi se vestia auia sempre muytos 
homens muyto bem vestidos, aos quaes com olhos e palauras daua muyto contentamento, e sempre em os taes dias 
se vestia também a Raynha, e as damas, e auia ahi serão de sala de danças, e bailos, que ficaua em festa. E nestes 
dias, e assi em os Domingos, e dias Sanctos caualgaua polia Cidade, e muytas vezes com trombetas, e atabales, 
charamelas, e sacabuxas, e com muyto estado anadaua as ruas principais, de que o pouo, e todos recebiam muyto 
contentamento, e lhe alimpauam com grande diligencia as ruas, e lançauam panos as janelas, e as mulheres postas 
nellas, e se via hum homem honrado a sua porta detinhasse com elle, e perguntaualhe algQ a cousa,.. .5 

André de Resende que escreve a vida do infante D. Duarte, irmão de D. João III, procede igualmente 

segundo os tópicos do comportamento exemplar e virtuoso, que recomendam uma apresentação 

conforme a dignidade da pessoa pública, a par com os sinais de moderação e modéstia pessoal, 

praticados em privado. 

Resende, Vida do infante Dom Duarte. Acerca do comer foi muito regrado, abstinente e jejuado, nunca bebu vinho, nem por 
ocasião . . . Foi devotíssimo da Cruz e Paixão de Nosso Senhor, e muito mais des que teve Santa Cruz de Coimbra 
em comenda. . . . Trouxe muito tempo um áspero cilício junto da carne, debaixo da camisa, tão secretamente que 
nunca foi sabido senão acaso, poucos dias antes que falecesse. . . . Não negava ao mundo as mostras de cortesão, 
sempre com alegre gesto e traje galante, conforme a seu real estado. 

O gesto e o hábito real - a cultura do corpo ornado - são um dever de apresentação do rei, como 

recomenda Diogo Lopes Rebelo, no início do reinado de D. Manuel. 

Rebelo, Do Governo. Deve também o rei usar vestuário e adornos cheios de brilho e esplendor*, para que os que o vêem 
de fora, o julguem digno do principado, e aqueles com quem viver mais familiarmente e intimamente sintam também 
o mesmo, por causa da sua singular virtude de espírito e modéstia. Deste modo, interiormente, pela virtude, e, 
exteriormente, pelo gesto e hábito real, será de todos julgado digno do poder. 

* Debet etiam rex veste caeteroque cultu corporis ornato ac splendido uti. 

517. Garcia de Resende, Chronica, lxxxvi, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 129. 
518. Garcia de Resende, Chronica, cv, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 142. 
519. Ver :497. 
520. Garcia de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas, in id., Crónica de D. João H e Miscelânea, 1973 : XX-XXI. 
521. Resende, Vida do Infante Dom Duarte, xv, Obras portuguesas, 1963 : 122,123. 
522. Rebelo, Do Governo, vii, 2000 : 99. 
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A posição implica a correspondência de um sentido de decoro. Por esse motivo, a mínima indicação 

de diferença, relativamente à convenção, por exemplo na mostra, constitui o anúncio público de 

uma ruptura. 

A ausência programática do traje galante, significada no trajo natural português do príncipe D. 

João, no cortejo da ida de D. Beatriz, marca uma tomada de partido pela mudança. A novidade desse 

sinal de mudança, denotado no traje natural, anuncia um recomeçar de novo, numa espécie de 

calendário cíclico de renovação do tempo, precisamente onde já outras gerações tinham assentado 

princípios anteriormente. O retorno a um modo de simplicidade do que é comum e constante, e 

ilumina os fundamentos de clareza. 

Mas a noção de traje natural vincula também uma ideia de naturalidade que, na sua ambivalência, 

articula uma ideia de identidade e uma expressão de nacionalidade. O sentido de identidade contido 

na designação de traje natural português encontra confirmação na recomendação dada, anos mais 

tarde, à infante D. Maria. Autorizada a viajar até Badajoz, em 1568, para encontrar-se com sua mãe 

D. Leonor, rainha de França, muito lhe é recomendado que em público não «mudasse» os trajes, e 

em caso algum o concedesse a suas damas. 
Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, "Coisas que a Rainha, nossa Senhora, assentou cora os do Conselho, que tocavam à ida da Senhora Infante 
D. Maria a Badajoz". Assentou Sua Alteza que a Infante, em público, não mudasse os trajes que leva, e que, das portas a 
dentro, se conforme com sua Mãi, procurando pelo menos mudança que puder ser, sem escândalo, e que as suas 
Damas não mudem os trajes.523 

Do mesmo modo que D. João III, com o seu «estilo claro e graue» de escrever e a instituição do 

«trajo natural Português» , e de D. Duarte com a sua «ordem de screver na geeral maneira de 

nosso falar» , na época em que desponta o caminho de investigação de uma nova prática 

disciplinar; e do mesmo modo como no final do século XVII ainda continuará activa a ideia da 

«pintura ao natural», com o sentido de projecção desenhada rigorosa -

Pimentel, Arte de navegar. A Carta de marear não he outra cousa senão h û a pintura ao natural do sitio & feiçaõ da terra 
& agua.526 

-, (todo) o assento novo da arquitectura encontra um novo fundamento no reencontro da tríade da 

simplicidade, da naturalidade e de uma clareza de desenho compreendidas em diferentes expressões 

possíveis de configuração essencial de ordem e de regularidade, e compatíveis com a inclinação 

para uma formosa imaginação ou pautada pela gravidade, que esses são os diferentes acentos de 

cada seu tempo novo. 

523. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 444. 
524. Andrada, Crónica de D. João III, I, iv, 1976 : 8. 
525. Dom Duarte, Leal Conselheiro, [Prolego], 1999 : 11. 
526. Manuel Pimentel, Arte pratica de navegar [1712], xvi ; in Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses, 1935, vol. 1: 68. 
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426 Um lugar de conselho. Évora, igreja de São Francisco, a sala do Consistório da Ordem Terceira antes das 
alterações efectuadas na campanha de obras de 1937 

427 



13.1 O sentido da ordem da arquitectura 

13.1.1 Decoro, concerto e formosura 

Em jeito de interlúdio, tomámos exemplos do mundo da decoração das casas e do traje para 

documentar um dos modos como se manifesta o sentido de decoro. Tal como na arquitectura, o 

acerto mostrado no uso dos panos e dos vestidos denota o sistema de princípios vigente. A carta em 

que o embaixador Alberto do Carpe dá conta, ao imperador Maximiliano, da embaixada de D. 

Manuel ao Papa, faz uma síntese do acerto revelado pela mostra da embaixada, na sua entrada em 

Roma. 

Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, III. Em que se contem hûa carta que Alberto do Carpe screueu aho Emperador 
Maximiliano, per cujo embaixador estaua em romã, das nouas desta embaixada, tirada da lingoa latina na 
portuguesa [17 de Março de 1514]. . . 
Primeiramente vinhão diante seis trombetas, & seis charamellas, & depois hum índio, sobre hum fermoso cauallo, 
ornado de hû a sella da índia, ho qual trazia detrás de si sobre has cubertas das ancas do cauallo hù a besta 
semelhauel a hù Leão pardo, mas de menor corpo & mais delicada, de muitas, & desuairadas cores. A este seguia 
hum Elefante índio, que trazia encima de si hum cofre com hum rico presente,... Ho cofre era cuberto de hum panno 
tecido douro, com has armas Reaes, que nam tão somente cobria ho cofre, mas ainda ho Elefante,. . . Atras estes 
vinha hos criados dos embaixadores mui bem atauiados, & após estes a ordem dos nobres, que eram em numero 
çinquoenta, todos vestidos de panno douro, & seda, com colares de ouro, nam menos de peso, que de mostra,. . . 
Após estes vinhão hos embaixadores, vestidos mui magnificam ë te, & ho primeiro délies trazia hum mui rico chapeo 
de singulares perlas, nam digo somente ornado, mas todo cuberto. Depois dos embaixadores vinha muita gente de 
conselho de graue, & honrrada presença, & na fim toda ha turba dos familiares: . . .527 

A descrição da mostra distingue quatro partes, três das quais magnificamente «pintadas» de ouro. 

O cortejo é aberto por um quadro de invenção, variedade e novidade, com animais «fantásticos» 

(um deles transporta os presentes, coberto por um pano com as armas reais), enquadrados pela 

formação dos criados dos embaixadores. Segue a ordem dos nobres, representada na quantidade de 

cincoenta, todos vestidos unitariamente de panos de ouro e seda, e com colares de ouro apropriados 

à sua condição. A apresentação dos embaixadores é distinguida com as palavras de maior encómio, 

sublinhando a magnificência, a singularidade e a excelência do seu modo ornado. Numa 

significativa contraposição de género, a mostra encerra com a gente de conselho que marca a sua 

presença no modo grave e honrado. 

Os "quadros" da mostra denotam o mundo de uma sociedade ordenada, representada por ordens, 

segundo o que é julgado apropriado à condição de cada um. Além disso, na circunstância da 

embaixada, toda ela constitui uma manifestação de invenção, de riqueza e excelência, de formosura 

singular e magnífica, e de gravidade honrada. 

527. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lvii, (1949-1955), parte m : 213-214. 

1065 



Ordem e conselho da arquitectura | O sentido da ordem da arquitectura 

O uso da palavra 'ordem' é significativo da inscrição da ordenança do acto, num conceito de tempo 

longo. O mesmo se passa com as ordens clássicas, que antes de serem entendidas como tal eram 

designadas segundo géneros e espécies. A apropriação da palavra 'ordem', para nomear os géneros 

de colunas, denota a sua adesão a um sistema de categorias de pensar o mundo mais geral. A 

transcrição dos géneros em ordens constitui o resultado de uma interpretação da sua equivalência 

em termos sociais, ajustada ao edifício social e político que rege a comunidade das pessoas em 

sociedade. 

O sentido de ordem torna-se a condição fundamental a ser mostrada na acção e no seu efeito, que 

consiste na obra e na intervenção. A qualidade da coisa, desde o traje à obra de arquitectura, não 

decorre de uma entre várias opções possíveis, antes deve contemplar a impressão essencial da marca 

de uma condição, estado e finalidade. O conhecimento da ordem determina o juízo acerca do que 

deve ser apropriado. 
Cie. Off. 1(39).139. Omanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, nec domo dominus, sed domino 
domus honestanda est. 

Livro dos ofícios i(xxxix)53. Guarnecida deve sseer a dignidade de boas casas, mas nom se deve a dignidade buscar per 
ellas; por que o senhor nom ha de sseer honrrado pella casa, mas a casa per o ssenhor. 

O problema do sentido de decoro das obras poderá ser pensado estabelecendo uma articulação entre 

certas passagens da obra de Cícero (designadamente os Ofícios, que merecem a atenção da corte 

portuguesa no século XV), dos livros de arquitectura de Vitrúvio e de Alberti, e de esparsas 

notações das crónicas, que têm vindo a ser seguidas. 

Uma das interrogações que se coloca, perdidas algumas das referências do sistema de valores que 

organizava a vida dos antigos, é a da razão da importância do princípio de decoro. O decorum 

(decoro, decência) é compreendido como uma síntese de virtudes, de honestidade, de temperança e 

modéstia, e de fortaleza de ânimo, assim como um ornamento da vida, no sentido de uma existência 

actuante (Cie. Off. 1(27).93). A tradução da palavra decorum, dada por D. Pedro, sublinha esse sentido 

aplicado à acção. «Em linguagem», decorum é «formosura das obras». 

Liwo dos ofícios i(xxvi)33. Agora se requere que fallemos de hû a parte da onestidade que nos ficava, na qual 
esguardaremos a vergonha e a temperança e modéstia, que he asi como h û u guarnymento* da vida, e isso meesmo 
o assessego do coraçom nas torvaçoões, e o modo que se deve tê er em cadahO a cousa. | E em este logar perteece 
de sse fallar daquello que em latim se chama «decorum», e em grego «prepom»**. E em esta linguagem lhe podemos 
dizer «fremosura das obras». 

* guarnymento: ornatus. **«prepom»: 7ipé7tov. 

528. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 35,1948 : 82. 
529. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 24v, 1948 : 57. 
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O texto prossegue com a definição de decoro, a nível geral e no que pertence às suas partes 

singulares (Cie. Off. 1(27).96). 
Livro dos ofícios l(xxvii)34. Dafremosura das obras, que em Latim chamam «decorum», e das suas definiçoões 
A defiinçom desta fremosura, de que temos fallada, he dôbrez: | Porque hu a entendemos que he jeeral, a qual he 
mesturada em toda onestidade; e outra se segue desta, que perteece a cadahu a das partes da onestidade. | E a 
defiinçom da primeira he dada em esta guisa; «o decorum ou fremosura das obras he aquello que convém aa 
excellencia do homem em aquellas cousas em que elle per natureza tem deferença das outras anymallias». | Da outra, 
segunda, parte he tal a defiinçom, que «aquello he fremosura que assi he concordante com a natureza, que parece em 
ello temperança com modo dereito de obrar em cadahu a cousa e com uma espécia de lliberalleza». 

A reflexão toca o cerne da decisão artística, que deve fundar-se num sentido de decoro (Cie. Off 

1(28).97-98). 

Livro dos ofícios i(x\mí)M. Mas os poetas julgam o que perteece ou he fremoso de fazer a cadahu û segundo a pessoa ou 
o estado que tem, e nos conhecemos que segundo homeë s nos deu a natureza pessoas e estado de grande excellencia 
e milhoria sobre as outras animallias*. E por esto os poetas som postos em grandes desvaires, julgando o que perteece 
e he mais fremoso de fazer cadahu segundo seu estado, empero que elle de ssi meesmo nom seja boom. 

* Por o tradutor não ter interpretado bem a palavra persona «papel» a tradução deste passo também saiu errada. Diz 
Cícero «Sed poetae quid quemque deceat, ex persona iudicabunt, nobis autem personam imposuit ipsa natura magna 
cum excellentia praestantiaque animantium reliquorum» . 

O poeta é posto era «grande desvario» quando não ajuiza convenientemente "o que deve ser", e vai 

além do que é apropriado em cada estado. As consequências são decisivas também para a 

arquitectura. Em certa medida, o exercício de arquitectura poderia ser pensado como um trabalho 

de mediação entre um juízo mais abrangente do que deve ser, e a resolução do que é conveniente e 

apropriado, exprimida através de meios disciplinares. 

Nesse sentido, a (definição da) obra não pertence estritamente ao arquitecto, como se o seu discurso 

dependesse unicamente da sua vontade pessoal e expressão artística. Antes, deve subordinar-se a 

um entendimento mais geral do sentido de decoro. É nesse ponto que se inscreve com maior clareza 

a exigência do exercício profissional fundado na prática e no conselho. 

O decoro das partes assenta numa noção de acordo essencial, num jogo de correspondências em 

infinitos desdobramentos e espelhos. Mais uma vez, a figura da ideia é a do corpo humano e da 

composição dos seus membros (Cie. Off. 1(28).98-99). 

Livro dos ofícios i(xxviii).34. Assi como a fremosura do corpo bem desposta, com dereita composição dos nembros, 
costrange(m) os olhos a esguardar, e trazem dellectaçom, assi esta fremosu(a)ra que resplandece na vida move 
aquelles con que vyvem a lhe darem auetoridade, e esto por a boa ordenança e firmeza e bõo modo que teem em seus 
dictos e em seus fectos. | Avemos ainda a isto dacrecentar hua cortesia e boa converssaçom que teem com os 
home es, assi com os estremados* como com os outros;. . .533 

* os estremados: optimi. 

530. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 25,1948 : 58. 
531. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 25v, 1948 : 59. 
532. Joseph M. Piei, in Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram, 1948 : 59(6). 
533. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram, f 25v, 1948 : 60,(1). 
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Na avaliação do que é formoso revela-se determinante o princípio de que a natureza intrínseca da 

coisa (da acção, da obra) deve cumprir o que lhe é próprio (Cie. Off 1(31).110,111). 

Livro dos ofícios l(xxxi).40. Que em aqu[e]llas cousas devemos principalmente de trabalhar para que somos mais 
perteecentes. * 
Cada h û u homem deve seguir aquellas cousas que lhe som proprias, contando que em ellas nom aja erro. E per esta 
maneira mais ligeiramente poderemos acalçar aquella fremosura que buscamos nas obras. | E devemosnos de 
trabalhar que nunca contendamos contra a jeeral natureza, mas, guardando aquella, sigamos a que nos for propria; 
ainda que outras sejam milhores e de mayor autoridade, nos sempre mediremos os estudos da nossa regra que nos 
deu a natureza.... | E quando nom poderes guardar esta fremosura, e quiseres seguir a natureza dos outros, convém 
que percas a tua. Que assi como na linguajem aquella devemos seguir que nos bem sabemos, por que en querendo 
fallar a linguajem grega, e tornandonos em ellla, com razom ficaremos escarnydos, (e) assi em nossas obras e em 
nossa vida nom devemos dhusar em desvairanças.* 

* A passagem encontra-se transcrita no Leal Conselheiro 

A passagem é duplamente importante. O seu sentido alicerça o discurso sobre o uso da linguagem 

do natural falar português, defendida por D. Duarte, e viabiliza a constituição de um ponto de vista 

natural do reino, como expressão de sentimento nacional (que pode ainda não ser percebida sob 

essa designação específica) (Cie. Off. 1(31).113). 
Livro dos ofícios i(xxxi).40. E contemplando estas cousas devemos trabalhar que cada h û u aja aquello que he seu e a 
aquello se acustume, nom querendo provar como lhe cõviirám as cousas alheas. 

No Livro dos Ofícios, a tradução da palavra decorum por «formosura da obra» "resolve" o conceito, 

do princípio à consequência realizada, da natureza intrínseca à forma (formosa) da obra. 

Antes ainda de desenvolver a ideia, dando por adquirido que "o que deve ser", sendo, é formoso, 

precisamos de reter a noção de decoro como um sentido de profunda adequação da natureza da coisa 

e da sua forma. Heidegger "explica", por assim, dizer a passagem que parece incontornável. 

Heidegger 1927. In der Frage nach der Seinsart der adaequatio bringt der Ruckgang auf die Scheidung von 
Urteilsvollzug und Urteilsgehalt die Erõrterung nicht vorwarts, sondem macht nur deutlich, dass die Aufklarung der 
Seinsart des Erkennens selbst unumganglich ist. Die hierzu notwendige Analyse muss versuchen, zugleich das 
Phanomen der Wahrheit, das die Erkenntnis charakterisiert, in den Blick zu bringen. Wann wird im Erkennen selbst 
die Wahrheit phânomenal ausdrucklich? Dann, wenn sich das Erkennen ais wahres ausweist. Die Selbstausweisung 
sichert ihm seine Wahrheit. Im phãnomenalen Zusammenhang der Ausweisung muss demnach die 
íjbereinstimmungsbeziehung sichtbar werden. 

idem. Là où c'est le genre d'être de Y adaequatio qui fait question, revenir sur la distinction entre accomplissement 
du jugement et contenu du jugement ne fait pas avancer la discussion, au contraire cela montre seulement qu'il est 
indispensable d'éclairer le genre d'être de la connaissance elle-même. L'analyse nécessaire pour cela doit s'efforcer 
de placer du même coup sous les yeux le phénomène de la vérité qui caractérise la connaissance. À quel moment la 
vérité devient-elle dans la connaissance même phénoménalement manifeste? Au moment où la connaissance se 
justifie en se produisant comme vraie. C'est en se produisant qu'elle se confirme en sa vérité. C'est donc en liaison 
phénoménale avec cette production de sa justification que la relation d'accord doit venir au jour.538 

idem. En la cuestión de la forma de ser de la adaequatio, el recurrir a la distinción dei llevar a cabo el juicio y el 
contenido del juicio no hace adelantar la discussion, sino que se limita a hacer evidente que es indispensable poner 
en claro la forma de ser del conocer mismo. El análisis necesario a este fin ha de intentar a la vez traer a la vista el 

Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 28v, 1948 : 67,(1). 
Dom Duarte, Leal Conselheiro, lviii,/ 63a-b, 1999 : 237 
Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram,f. 29, 1948 : 68. 
Heidegger, Sein undZeit, 8. Aufl. 1957 : 217. 
Heidegger, Être et temps, 1986 : 268. 

534. 
535. 
536. 
537. 
538. 
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fenómeno de la verdad que caracteriza el conocimiento. Cuándo en el conocer mismo se torna la verdad fenómeno 
expreso? Cuando el conocer se comprueba verdadero. El comprobarse es lo que le asegura su verdad. En el curso 
del fenómeno de la comprobación es donde, según esto, ha de tornarse visible la relación de concordância.5 

A formosura da forma parte de uma concordância intrínseca da sua natureza e princípios de 

conformação, e não resulta principalmente de uma adequação a factores externos. Na trama de 

correspondências, a verdade da forma surge a partir de uma definição essencial. A forma tangível 

torna-se (Selbst)Ausweisung dessa verdade. 

Teyssot 1985. Una siffatta concezione dell'arte è possibile solo con la determinazione delia verità come alétheia, 
pensata anch'essa dai Greci come svelamento: nelPopera d'arte è in opera 1'evento delia varità. Cosi, però, 
Heidegger capovolgeva, o rimetteva in piedi, tutta 1'interpretazione occidentale delia verità (veritas, traduzione 
latina abituale di alétheia), pensata invece come conformità e concordanza, come omoiosis (Aristotele) e adaequatio 
(nel Medioevo)a. 
V'adaequatio, neU'architettura, è stata concepita come quella delia concordanza dell'edificio con referenti esterai, 
defmiti di volta in volta: Pidea, il modello, la natura, l'antico, il reale, il convenuto, la funzione, l'ordine sociale, il 
benessere, il verosimile, 1' industria umana. 

É significativa a colocação do eixo da verdade numa forma de correspondência. Na arte da oratória, 

o decoro consiste numa correspondência do pensamento e do modo de dizer. 

Cie. Or. 71. Est autem, quid deceat, oratori videndum non in sententiis solum, sed etiam in verbis. 
ibidem. Mais l'éloquence comme toutes les autres choses est fondée sur la sagesse. 

Na arquitectura, o decoro resulta da composição da obra em consonância com a sua natureza e no 

respeito pelos usos consuetudinários. 

vítr. I.ii.5. Decor autem est emendatus operis aspectus probatis | rebus conpositi cum auetoritate. Is perficitur statione, 
quod graece 0eu,omcruái dicitur, seu consuetudine aut natura. 

Vitruvius/C.Caesariano, i, ii. Ma il Decore e uno emendato aspecto de la compósita opera cum auetoritate de le cose 
probate. Questo si perfice per statione quale graecamente Qc\íaxia\ioa si dice, o uero per consuetudine o per 
natura.541 

Na continuação da exposição de Vitrúvio, o conceito é clarificado na sua aplicação, em relação com 

a escolha do género (de ordem) adequada a cada um dos templos, segundo a sua dedicação. Assim, 

o decoro constitui uma determinação de um modo de arquitectura, em conformidade com a 

qualidade particular de cada obra. Além disso, Vitrúvio aprofunda o sentido de decoro, referindo-o 

a diferentes domínios do exercício da arquitectura. 

O decoro evidencia-se como saber da inserção da obra no território, e da sua implantação no sítio, 

considerando a conveniência natural de uma disposição salubre dos edifícios, e da orientação solar 

adequada às suas diferentes partes. 
Vítr. I.ii.7. Naturalis autem decor sic erit, si primum omnibus templis saluberrimae regiones aquarumque fontes in îs 
locis idonei eligentur, . . . Item naturae decor erit, si cubiculus et bybliothecis ab oriente lumina capiuntur, balneis 

539. Heidegger, El ser y el tiempo, 1962 : 238. 
540. aMartin Heidegger, L'origine dell'opera d'arte, in Holzwege (Frankfurt am Main : Klostermann, 1950) ; trad. it. di Pietro Chiodi, Sentieri inlerrotli 
(Firenze : La Nuova Italia, 1968) : 22 ; Teyssot, "Mimesis . . .", in Quatremère de Quincy, Dizionario Storico, 2a ed. 1992 : 11. 
541. Vitrúvio, De archilectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : XVI. 
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et hibernaculis ab occidente hiberno, pinacothecis et quibus certis luminibus opus est partibus, a septentrione, quod 
ea caeli régio neque exclaratur neque obscuratur solis cursu | sed est certa inmutabilis die perpetuo. 

Vitruvius/C.Caesariano, l,ii. Ma il naturale decore cosi sera, se primam g te a ogni të pli le saluberrime ragione. & le fonte 
de le acque in quilli loci idonei si eligerano Anchora sera decore de la natura si cubiculi & bibliolhece dal Oriente 
si capirano li lumi: A li balnei & hybernaculi dal occidente hyberno: A le pinacothece & altri loci da li quali e opera 
de pari lumini si capisseno dal Septë trione perche quella regione dei coelo ne fu exclarita ne obscurata dal corso dei 
Sole. ma e certa & immutabile dal perpetuo, giorno.542 

Vitr. vi.v.3. Ergo si his rationibus ad singulorum generum personas, uti in libro primo de decore est scriptum, ita 
disposita erunt aedeficia, | non erit quod reprehendatur; habebunt enim ad omnes res commodas et emendatas 
explicationes. Earum autem rerum non solum erunt in urbe aedificiorum rationes, sed etiam ruri,.. . 

Vitruvius/C.Caesariano, vi, viii. Aduncha si con queste ratione a le persone de ciascune generatione: si como in lo libro 
primo dei decore e scripto: cosi disposti sarano li aedifícii: non gli sara cosa cosa da reprehendere. Per che hauarano 
ad ogni cosa le commodae & emendate explicatione. Ma de epse cose non solamente sarano in la urbe le ratione de 
li aedifícii: ma anchora a la uilla. 

O decoro manifesta-se, também, na concordância do aspecto interior e exterior da edificação e na 

aplicação coerente de uma mesma razão dos géneros (de ordens nas suas diferentes partes). 

Vitr. i.ii.6. Ad consuetudinem autem decor sic exprimitur, cum aedificiis interioribus mag|nificis item vestibula 
convenientia et elegantia erunt facta. Si enim interiora perfectus habuerint elegantes, aditus autem humiles et 
inhonestos, non erunt cum decore. Item si doricis epistyliis in coronis denticuli sculpentur aut in pulvinatis columnis 
et ionicis epistyliis [capitulis] exprimentur triglyphi, | translatis ex alia ratione proprietatibus in aliud genus operis 
offendetur aspectus aliis ante ordinis consuetudinibus institutis. 

vuruvius/c.Caesariano, I, ii. Ma il decore ala consuetudine cosi se exprime. Si con li magnifici aedifícii interiori. 
Similmente si li uestibuli conuenienti & eleganti saran facti. Perche si in le interiore li prospecti eleganti hauerano 
habuto. ma li aditi humili & in honesti: non sarano con decore. 
Similmente si con li Dorici epistylii in le corone li denticuli sarano sculpire; o uero le puluinate columne & capitelli: 
& in li Ionici epistylii si exprimerano li Triglyphi translati de altre ratione le proprietate in altre generatione di opera 
si offendera lo aspecto.5 

A definição do sentido de decoro abrange, ainda, o bom uso de materiais e uma finalização 

adequada da obra, no plano material. Uma determinação certa dos revestimentos, de cor e 

ornamento, conforme a natureza (das partes) da edificação e a sua finalidade, numa consideração 

adequada da circunstância de cada obra, da sua utilidade e dignidade. 
vitr. vii.iv.4. Ipsi autem ++ politionibus eorum ornatus próprios debent habere ad decoris rationes, uti et ex locis aptas 
et generum | discriminibus non alienas habeant dignitates. 

Vitruvius/C.Caesariano, vn, iv. (si como sono scripte di sopra in le ratione de li tectorii) siano perfícite ma epsi ornati de 
la loro politione deno hauere le proprie ratione del decore: acio che & in li loci apte per le differentie de le generatione 
dei ornato & non aliene habiano le dignitate. 

Vitr. vii.xiv.3. Quibus rationibus et rebus ad dispositionem firmitatis quibusque decoras oporteat fieri picturas, item 
quas habeant | omnes colores in se potestates, ut mihi succurrere potuit, in hoc libro perscripsi. Itaque omnes 
aedificationum perfectiones, quam habere debeant opportunitatem ratiocinationis, septem voluminibus sunt fínitae; 

Vitruvius/C.Caesariano, vil, xiiii. Con quale ratione & cose a la dispositione de la firmitate: & con quale cose le decorate 
picture sia di bisogno essere facte: Anchora quale potestate in se habiano tuti li colori (si como a mi e potuto 

542. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521 ], 1981 
543. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 
544. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 
545. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 

xvn. 
Cv. 
XVIV-XVII. 
CXVI. 
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succurrere) in questo libro o perscripto. Et cosi ogni perfectione de la aedifícatiõe: quale debano hauere oportunitate: 
in le ratione de li septi uolomini sono finite.546 

Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna epratichecostruttive]. Sono moite diverse generazioni di variate piètre . . . E tutte 
queste generazioni e moite più varie mistioni e diversitá di piètre si truova, le quali sicondo la degnità delFedifizio 
son da disporre.547 

Na Enciclopédia, Quatremère de Quincy remete a compreensão do sentido de decoro para o 

conceito de bienséance. 
Q. de Quincy, Encyclopédie, [decor].. . terme dontsesert Vitruve pour exprimer ce que nos entendons en architecture par 
bienséance . 

Contudo, na enunciação do seu sentido, o conceito continua a ser descrito semelhantemente, como 

função da natureza própria do edifício e determinação da sua qualidade, em relação com a 

finalidade e as pessoas a que se destina, e como uma concordância que resulta da harmonia da 

arquitectura do todo e das suas diferentes partes. 

Sobretudo, implica uma responsabilidade de ponderar a continuidade a dar aos valores essenciais 

de uso e de costumes, de modo a preservar o reconhecimento dos objectos consagrados pelo uso 

consuetudinário e a experiência, frente à inovação . A palavra bienséance designa mais 

propriamente esse sentido ético do dever de contemporização com o que é consuetudinário, numa 

espécie de voluntária restrição em nome do sentido de estabilidade que envolve o sentimento 

partilhado da decência e da conveniência. 

Montaigne escreverá de um modo mais geral sobre esse sentido de circunscrição, desenvolvendo um tema de Séneca550: 

Montaigne, Essais. Le peuple se trompe: on va bien plus facilement par les bouts, où l'extrémité sert de borne d'arrêt et 
de guide, que par la voie du milieu, large et ouverte, et selon l'art que selon nature, mais bien moins noblement aussi, 
et moins recommandablement. La grandeur de l'âme n'est pas tant tirer à mont* et tirer avant comme savoir se ranger 
et circonscrire. Elle tient pour grand tout ce qui est assez, et motre sa hauteur à aimer mieux les choses moyennes 
que les éminents. 
* «Tirer à mont: de s'élever». 

Nas palavras de André de Resende - «parece incongruidade [inconveniência], ao menos decoro 

pouco guardado» - ecoa um propósito de restrição notado no sentido de '(res)guardar'. De modo 

convergente, Montaigne refere «revenons à l'empire de la coutume» , apontando o sentido de um 

debilitamento encontrado nesse resguardo apagado e comum. 

Na arquitectura, o sentido de decoro apresenta-se como uma noção abrangente e de certo modo 

difusa, que se decompõe em duas vertentes. De um lado, informa uma orientação de princípio, 

546. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : CXXHI1. 
547. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1 : 106. 
548. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Décor", tome IIe, 1801-1820 :167. 
549. Quatremère de Quincy, Encyclopédie, s.v. "Bienséance", tome Ie, 1788 : 282 ; ibid, s.v. "Convenance", tomo II, 1801-1820 : 67-69. 
550. Sen. Ep. 39 ; Michel, "Notes", in Montaigne, Essais, 1972, tome IIIe : 475(162). 
551. Montaigne, Essais, III, xiii, 1972, tome IIIe : 409. 
552. André de Resende, História da antiguidade da Cidade de Évora, "Fala que Mestre André de Resende fez a El-Rei D. Sebastião, a primeira vez que 
entrou em Évora" (5 de Novembro de 1569), Obras portuguesas, 1963 : 62. 
553. Montaigne, Essais, I, xxiii, 1972, tome Ie : 175. 
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427 Medida, proporção e decoro da porta. Moura, igreja de São João Baptista, os portais principal e lateral sul 
Proporção definida segundo as medidas dos desenhos de levantamento da DGEMN; em fundo claro (dir.) o 
portado lateral ampliado em correspondência com a porta principal 

ligada à responsabilidade de saber fazer a obra, no respeito por uma responsabilidade ética mais 

alargada. A qualidade de conformação deve ser definida de acordo com um entendimento 

partilhado em sociedade "do que deve ser". 

Ao mesmo tempo, confronta-se com o dever de melhorar e de fazer o melhor ("isso que deve ser"), 

segundo a responsabilidade do saber disciplinar. A esse nível, o sentido de decoro abre-se ao 

progresso e ao novo, na medida em que o novo provar ser melhor. No limite, define-se a fina 

ponderação de uma via que vai traçando a mediana. Pensamos que a referência, nas crónicas 

portuguesas, à obra atilada e à obra formosa (ao seu concerto ou modo concertado) sublinha o 

entendimento desse sentido de decoro. 

O juízo de mérito da formosura («ut vero de pulchritudine iudices») não depende de uma opinião 

mas resulta de um trabalho cognitivo da mente (Alberti, De re aed. IX, [v]) 5 . Alberti associa a 

formosura à síntese de uma concinnitas definida numa perspectiva arquitectónica. A obra de 

arquitectura deve ser a forma de uma consonância máxima de princípios arquitecturais do número 

(numerus), delimitação {/Initio) e colocação icollocatio). 

426 

554. Alberti, L 'Architettura. De re aedificaloria, 1966, tomo II : 8I3|812. 
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Alberti, De re aed. vni, [v].... tre sono le leggi fondamentali su cui si fonda per intero il método che andiamo indagando: 
il numero, ciò che noi chiameremo delimitazione, e la collocazione. Ma vi è inoltre una qualité risultante dalla 
connessione e dalPunione di tutti questi elementi: in essa risplende mirabilmente tutta la forma delia belezza; e noi 
la chiameremo concinnitas, e diremo che essa è veramente nutrita di ogni grazia e splendore. È compito e 
disposizione delia concinnitas 1'ordinare secondo leggi precise le parti che altrimenti per propria natura sarebbero 
ben distinte tra loro, di modo che le loro aspeito presenti una reciproca concordanza.555 

O termo concinnitas está presente no Orator de Cícero, que o utiliza num sentido de musicalidade e de consonância de 
certas palavras, que seria de atribuir à sua estrutura foné t i ca . Sem procurar uma referenciação exaustiva, contam-se as 
seguintes passagens: Or. 38, 81, 83,164, 167, 201-202, 219-220. Mais do que uma definição de princípio, com regras de 
aplicação, a concinnitas de Cícero implica a indústria de um saber do modo como alcançar a perfeição de uma composição 
equilibrada, recorrendo a elementos de simetria, e também de antítese {Or. 164, 167). No todo, o resultado há-de ser 
concluso e deve respirar graça e naturalidade, sem denotar o esforço da sua instrução. 

Cie. Or. 164. Nee solum componentur verba ratione, sed etiam fmientur, quoniam id judicium esse alterum aurium 
diximus. sed finiuntur aut compositione ipsa et quasi sua sponte, aut quodam genere verborum, in quibus ipsis 
concinnitas inest, quae sive casus habent in exitu similes sive paribus paria reddduntur sive opponuntur contraria, 
suapte natura numerosa sunt, etiam nihil est factum de industria. 

Talvez a passagem mais significativa de Cícero, na sua relação com a definição de Alberti, seja aquela relativa à similitude 
de meios para a consonância, notada na poesia e na arte da oratória. 

Cie. Or. 201. Nee in numeris magis quam in reliquis ornamentis orationis, eadem cum faciamus quae poetae, effugimus 
tamen in oratione poematis similitudinem. est enim in utroque et materia et tractatio: materia in verbis, tractatio in 
collocatione verborum. / ternae autem sunt utriusque partes: tralatum, novum, priscum - nam de propriis nihil hoc 
loco dicimus - ; collocationis autem eae, quas diximus: compositio, concinnitas, numerus. 

Se o edifício «é como um organismo animal», e se para o delinear «ocorre imitar a natureza» (Alberti, 

De re aed. IX, [v]) , então, a qualidade de concinnitas manifesta um acordo da totalidade do 

organismo e das suas partes, à semelhança da harmonia manifestada na natureza. O conceito de 

concinnitas torna-se intérprete da alma e da razão, abraçando a vida inteira do homem e as suas leis, 

e presidindo à totalidade da natureza. 

Alberti, De re aed. ix, [v].. . . né la concinnitas si manifesta nell'organismo intero o nelle sue parti più di quanto non si 
manifesti da sé nella natura medesima - sicché io la chiamo compagna dell'animo e delia ragione -; ed essa ha spazi 
vastissimi* nei quali applicarsi e affermarsi. Abbraccia Tintera vita dell'uomo ele sue leggi; preside alla natura tutta 
quanta.558 

* Os termos na versão latina: «ed essa ha spazi vastissimi» - Habetque campos latíssimos. 

A possibilidade de imitar a perfeição da natureza depende, na obra, da simetria de um superior 

acordo entre as partes necessárias à sua completude. 
Alberti, De re aed. IX, [v]. La bellezza* è accordo e armonia delle parti in relazione a un tutto ai quale esse sono legate 
secondo un determinate numero, delimitazione e collocazione, cosi come esige la concinnitas, cioè la legge 
fondamentale e più esatta delia natura. La quale concinnitas è seguita quanto più possibile dalParchitectura; essa è 
il mezzo onde quest'ultima consegue onore, pregio, autorità, valore.55 

* Na versão latina: «belezza» - pulcritude. 

555. Alberti, L'Architeltura. Dere aedificatoria, 1966, tomo II : 814. 
556. Portoghesi, "Iiitrodiizione", in Alberti, L'Architeltura. De re aedificatoria, 1966, tomo I : XXXIV. 
557. Alberti, L'Architeltura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 810. 
558. Alberti, L'Architeltura. Dere aedificatoria, 1966, tomo II :814. 
559. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II :816. 
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As notas que acompanham a edição do texto explicitam o sentido das três leis. Número, no sentido 

de subdivisão e medida; delimitação, num sentido de delineamento que determina a finitude e 

concordância das partes e do corpo arquitectural; e colocação, no sentido de posição articuladora 

do sítio e do lugar no espaço. Com a formulação das três leis, de âmbito estritamente arquitectural, 

o conceito de concinnitas oferece um sistema de princípios fundamental e os parâmetros de uma 

exactidão essencial para a determinação da formosura, segundo a ciência da natureza, numa 

imitação dos princípios que a ela presidem na formação das coisas, aplicada ao domínio edificativo. 

13.1.2 Diferenciação, conservação e progresso 

Mais importante do que a definição do conceito de concinnitas é o saber da sua aplicação. A 

observação da natureza e da estrutura dos organismos, no modo como fazem a articulação das partes 

singulares, revela diferenças e desigualdades que são notadas também nos edifícios, quando 

diferem entre si em consequência da pluralidade de finalidades e funções. A semelhança da 

Natureza, a expressão dessas diferenças será significada nas obras através de figuras que as 

exornam (o dórico, o coríntio e o jónico). 

Alberti, De re aed. ix, [v]. Natura idcirco moniti tris et ipsi adinvenere figuras aedis exornandae, et nomina imposuere 
ducta ab his, qui alteris aut aliis delectarent, aut forte, uti ferunt, invenerint. 

ibidem. Seguendo dunque la natura, scoprirono tre stili atti ad ornare la casa, e diedero loro dei nomi, derivanti dai 
populi che preferivano 1'uno o 1'altro di essi o che, forse, come si narra, li avevano inventati. 

Desse modo, a diferenciação constituída no fio de uma interpretação aplicada das leis de 

concinnitas configura a expressão exacta do conceito para uma obra. O sentido de decoro surge 

como um discernimento do essencial, e, na concepção de Alberti, como uma justeza da 

interpretação da lei fundamental de concinnitas que orienta a conformação de uma obra singular, 

em certo sentido como um trabalho de alma e razão. 
Alberti, De re aed. ix, [x].... in architettura la maggior gloria tra tutte sta nel valutare con retto guidizio che cosa sia 
degno.561 

A definição de Alberti surge contextualizada numa passagem mais alargada, decisiva para 

compreender o perfil do arquitecto e o sentido de conveniência que deve orientar a sua acção 

edificadora. Em particular, trata-se de compreender a variedade à luz de uma diferenciação de 

géneros (estilos), cujo debate tem lugar no contexto da oratória já com Aristóteles {Retórica, 111.12 ). 

Diferentes estilos convêm a diferentes espécies de discursos563, conforme o sentido da acção que 

560. Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 817|816. 
561. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 854. 
562. Aristóteles, Retórica ; introdução de Manuel Alexandre Júnior ; tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto, Abel do 
Nascimento Pena ([Lisboa] : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998) : 205-206. 
563. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 117. 
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há-de distinguir a finalidade referida a uma bondade dos seus fins últimos, segundo as categorias: 

«the morally worthy, the useful, and the pleasurable» . 
Smith 1992. Yet varietas is not only a principle of social differentiation, but also a principle of style derived from 
rhetorical theory, where decorum required the accomodation of oratorical style to the demands of the occasion. 

Assim, retomamos a ideia de diferenciação com a intenção de pensar, não os modos que se 

substanciam diferentemente, tal como foram desenvolvidos anteriormente (os modos de 

simplicidade, eloquência e da obra formosa), mas o princípio de diferenciação arquitectural e o 

modo do seu acerto. 

A diferenciação surge como uma necessidade do projecto de arquitectura, e como o resultado de 

uma ponderação dos aspectos de decoro, que determinam a justeza e a dignidade da obra. Por 

exemplo, Vitrúvio chama a atenção para as diferenças que devem ser consideradas na gradação da 

distributio, conforme as edificações são destinadas a famílias de condição simples e pouco abonada, 

ou a dignitários, bem como as que devem existir no caso das casas urbanas e das possessões rústicas, 

assim como as distinções que devem existir nos edifícios urbanos, conforme a condição social e as 

funções dos seus destinatários. 

Vitr. i.ii.9. Alter gradus erit distributionis, cum ad usum patrum familiarum et ad pecuniae copiam aut ad eloquentiae 
dignitatem aedificia apte disponentur. Namque aliter urbanas domos opor|tere constitui videtur, aliter quibus ex 
possessionibus rusti|cis influunt fructus; non item feneratoribus, aliter beatis et delicatis; potentibus vero, quorum 
cogitationibus respublica gubernatur, ad usum conlocabuntur; et omnino faciendae sunt aptae omnibus personis 
aedifíciorum distributiones. 

Vitruvius/c.Caesariano, i, i i . . . . altro grado de la distributione sara quando ai uso de li patri de familie. aut secundo la 
copia de la pecunia: o uero ala dignita de la elegantia li aedifici altamente si disponeramo. Perche altramente le 
urbane habitatione si uede far bisogo essere constituite: Altramente a quilli rustici che de le possessione influueno li 
fructi: non al medemo modo quelle de li Fenetori: Altramente quelle de li Beati & Delicati: Ma quelle de li Potenti 
con le cogitatione de li quali la republica si guberna: ai uso sarano collocate. Et dal tuto le distributione de li aedificii 
son da farle apte a ogni persone. 

Há ainda definições de decoro que não se devem à condição social das pessoas, mas estão 

relacionadas com a natureza da edificação, e que devem ser observadas na distinção da casa urbana, 

daquela situada no campo (por exemplo, a margem de liberdade concedida à invenção de variação, 

nas colunas clássicas). 

A sensibilidade à notação de diferenças deve continuar ao nível da disposição das casas, quer seja 

do ponto de vista da funcionalidade, na previsão das instalações de utilidade e do serviço, segundo 

a finalidade das edificações, nas casas urbanas como nas quintas, quer seja no plano da imagem de 

representação, como é o caso dos pórticos e vestíbulos que devem ser reservados às casas de maior 

dignidade (as pessoas comuns não precisam de tais cómodos). A disposição complexa das casas 

564. Aristóteles, ÉticaNicómaca n.3 1104b30-31 ; Vffl.2 1155b17-21 ; in Kempshall, The Common Good, 1999 : 22. 
565. Smith, Architecture in the Culture, 1992: 117. 
566. Vitruvio, De architecture! [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : XVIIv. 
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atende a uma distinção principal entre a parte privada de (todas) as casas, onde são admitidos apenas 

os convidados, e uma parte comum, pública, que deve existir nas casas onde podem aceder pessoas 

estranhas ao lar e mandatados do povo. 

Vttr. vi.v.l-2.1. Cum ad regiones caeli ita ea fierint disposita, tunc etiam animadvertendum est, quibus rationibus 
privatis aedifíciis propria loca patribus familiarum et quemadmodum communia cum extraneis aedifícari debeant. 
Namque ex his | quae propria sunt, in ea non est potestas omnibus introeundi nisi invitatis, quemadmodum sunt 
cubicula, triclinia, balneae ceteraque, quae easdem habeant usus rationes. Communia autem sunt, quibus etiam 
invocati suo iure de populo possunt vebire, id est vestibula, cava aedium, peristylia, quae|que eundem habere possunt 
usum. Igitur is, qui communi sunt fortuna, non necessária magnifica vestibula nee tabulina neque atria, quod aliis 
officia praestant ambiundo neque ab aliis ambiuntur. 2 . . . . 
Item feneratoribus et publicanis commodiora et speciosiora et ab insidiis tuta, forensibus autem et disertis elegantiora 
et spatiosiora ad conventus excipiundus, nobilibus vero, qui hono|res magistratusque gerundo praestare debent 
officia civibus, faciunda sunt vestibula regalia alta, atria et peristylia amplíssima, silvae ambulationesque laxiores ad 
decorem maiestatis perfectae; praeterea bybliothecas, pinacothecas, basilicas non dissimili modo quam publicorum 
operum magnificentia | comparatas, quod in domibus eorum saepius et publicae consilia et privata iudicia arbitriaque 
conficiuntur. 

Vitruvius/C.Caesariano, vi, viii. QvANDO A LE REGIONE DEL COELO . . . cosi epsi aedificii sarano dispositi: Alhora anche e da 
animaduertire: con quale ratiõe in li priuati aedificii li proprii loci a li patri de le familie: & per qual modo li cõmuni 
loci con li extranei aedificare si debano. Imperoche de quilli che sono proprii: in epsi non gli e potestate a tuti de 
intrare se nõ a li inuitati: si como sono li cubiculi: triclinii: li balnei: & altri quali hano de lo uso queste medeme 
ratione. Ma li loci communi sono: in li quali anchora li inuocati del populo per sua ratioue pono uenire: idest in li 
uestibuli: in la caua de le aede: in li peristylii: & in altri: li quali pono hauere quello medemo uso. Aduncha in epsi 
loci che sono de persone di commune fortuna: non sono necessarii fare li magnifici uestibuli: ne li tablini: ne li atrii. 
. . . Anchora a li senatori: & a li publicani sono da essere facte piu commodi & piu speciosi & securi da le insidie. 
Ma a li forensi & eloquenti piu eleganti: & spaciosi ad excipere li conuenti. Ma a li nobili: quali li honori: & li 
magistrati gerendo: debeno praestare li officii a li Cittadini: sono faciendi li uestibuli regali: li atrii alti: & li peristylii 
amplissimi: le sylue: & le ambulatione piu spaciose: per il decore de la perfecta maiestate. Vultra di questo sono da 
fare le Bibliothccae: le basilice: non per dissimile modo cha de le publiée opere per la magnificentia comparate: per 
che in epse case de li dominanti souente uolte: & li publici consilii: & li priuati iuditii & li arbitrii sono conficiti: 

Vitruvius/Perrault, VI, vii. Enfin les personnes de plus condition, qui occupent les plus grandes charges de la magistrature 
et les plus grands emplois dans les affaires, doivent, pour recevoir le public, avoir des vestibules magnifiques, de 
grandes salles, des péristyles spacieux, des jardins avec de longues allées d'arbres, et il faut que chez elles tout soit 
beau et majesteux. Elles doivent avoir en plus des bibliothèques, des galeries de tableaux et des basiliques, qui 
rivalisent de magnificence avec celles qui font partie des édifices publics, parce que dans ces maisons il se fait 
souvent des assemblées, soit pour les affaires de l'Etat, soit pour rendre des jugements, arbitrages, pour terminer les 
différends des particuliers.5 

Já as edificações ordenadas para uma função utilitária devem atender à sua finalidade, mais do que 

destacar-se por uma qualificação de elegância. 

Vitr. vi.v.2. Qui autem fructibus rusticis serviunt, in eorum vestibulis stabula, tabernae, in aedibus cryptae, horrea, | 
apothecae ceteraque, quae ad fructus servandus magis quam ad elegantiae decorem possunt esse, ita sunt facienda. 

Vitruvius/C.Caesariano, vi, viii. Ma quilli che se conseruano per li fructi rustici in li loro yestibull sono le stabule: le taberne 
in le aede: sono le cripte: li granari: le apothecae: & altri loci quali ad conseruatione de li fructi piu praesto cha a la 
decoratione de la elegantia pono essere: cosi sono da essere facti. 

Pórtico e vestíbulo acrescentam decoro à edificação (Alberti, De re aed. V, [ii]) , em especial na casa 

régia, que será a primeira à qual deverá ser conferido máximo decoro (Alberti., De re aed. IX, [i]) 

567. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : Cv. 
568. Vitruve, Les diz livres D 'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 160-161. 
569. Vitruvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : Cv. 
570. Alberti, /. 'Archileltura. De re aedificatoria, 1966, tomo I : 338. 
571. Alberti, L 'Archileltura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 782. 
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Eis por que as varandas do paço da Ribeira, designadas por Damião de Góis «porticus latíssima», 

deviam constituir, na época, a marca de uma intensa significação no contexto da arquitectura 

pública da cidade de Lisboa. 

Alberti,£>e re aed. IX, [i]. S'è già chiarito come si debbano adornare quelle parti che in tali edifici sono aperte ai pubblico. 
Qui invece cominceremo a trattare gli ornamenti di quelle che si adibiscono solo ad usi privati. È consigliabile che 
il vestibolo si presenti, in rapporta alla posizione* di ciascuno, quanto più decoroso e splendido. Dovrà fargli seguito 
un porticato assai luminoso; né potranno mancare magnifici viali. In tutti gli elementi, insomma, si ricaverà 
dalPesempio degli edifici pubblici, nella misura in cui la situazione lo permetta, quanto concorra a conferire 
splendore e decoro. Soltanto ocorre usare 1'avvertenza di tenere sempre presente che è di gran lunga preferibile 
andare in cerca di bellezze che sfoggiare pomposità. 

* posizione: è da intendere nella gerarchia sociale. 

Discernimento da diferença e sentido de medida formam os tópicos de um discurso subtil da 

qualidade individuada em cada obra, pois o que parece acertado num caso, poderá ser reprovado em 

outro, já que a imitação de um exemplo não assegura a justeza da obra copiada. 

Mberú,Dereaed. ix, [i].... tra gli edifici pubblici, quelli profani devono essere inferiori nella giusta misura a quelli sacri 
in farta di decoro, parimente nel caso nostro le costruzioni privati debbono adattarsi di buon grado a farsi superare 
dalle pubbliche in tutto ciò che riguarda 1'eleganza e la ricchezza degli ornamenti.... si fará bensi un uso raffinato 
di mezzi modesti, e un uso modesto di mezzi raffinati.573 

A frase citada em último lugar - «sed utetur mediocribus eleganter, elegantibus moderanter» -

sintetiza o programa albertiano . O sentido de medida da arquitectura entronca no pensamento 

dos valores de moderação, modéstia e da temperança, formulados desde a Antiguidade clássica. 

Cie. Off 1(39).140. Cavendum autem est, praesertim si ipse aedifíces, ne extra modum sumptu et magnifícentia prodeas; 
quo in génère multum mali etiam in exemplo est. Studiose enim plerique praesertim in hanc partem facta principum 
imitantur, ut L. Luculli, summi viri, virtutem quis? at quam multi villarum magnificentiam imitati! Quarum quidem 
certe est adhibendus modus ad mediocritatemque revocandus. Eademque mediocritas ad omnem usum cultumque 
vitae transferenda est. 

Livro dos ofícios I(xxxix).53. Da honestidade e grandeza que se requere no proveito das casas 
E porque teemos entençom de fallar de todallas cousas, compre que digamos quejandas devem sseer as casas dos 
pryncepes ou dos homeë s honrrados, e a que propósito devem sseer fectas, e pêra que husos, e em sta discreçom do 
hedificar. | Em todo esto se deve bem sguardar o proveito que se dello segue, e a dignydade da pessoa cujas casas 
som.. . . 
Devesse ainda de sguardar principalmente que no hedifício nom trespasse a grandeza e despesa aalem do que he 
razoado, a qual cousa he enxemplo de mal a muytos, os quaaes com grande deligencia se trabalham de arremedar os 
principes, como quer que o nom sejam, assi como L. Lucullo, grande barom, ao qual muytos quiserom arremedar na 
grandeza de fazer villas*, na qual cousa se deve de tê er dereito modo e tragersse a boa temperança. E a temperança 
he que seja todo fecto segundo requere o uso e a necessidade da vida.575 

*villa tem aqui o antigo significado de «quinta, casa de campo». 

A partir da interpretação destas referências de longo tempo, poderíamos ser levados a pensar que o 

discurso de decoro da obra tende a sustentar a continuidade de valores partilhados em comum, 

valores de uso e de costumes do que é consuetudinário, mantendo as diferenças instituídas. Contudo 

572. Alberti, L 'Archilettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 782,784. 
573. Alberti, L 'Architetlura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 784. 
574. Alberti, L'Archiletlura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 785 ; Portoghesi, ibid : 785(4). 
575. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 35,35v, 1948 : 81,82-83,(1). 
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escrevemos, também, que o sentido de decoro confronta a inovação, fazendo a leitura da sua 

legitimidade em face dos padrões conhecidos. 

A dupla condição de conservação e de inovação pode ser lida em indícios, por vezes um 

apontamento quase marginal ao assunto principal em análise. Já utilizámos uma primeira referência 

ao estilo chão que integra o parecer emitido pelo Censor, favorável à publicação de um opúsculo de 

André de Resende, A santa vida e religiosa conversação de Frei Pedro. Também a obra Vida do 

Infante Dom Duarte suscita, no século XVIII, um comentário relativo ao seu modo «natural e 

suave», cheio de «urbanidade e decoro»: 
Correia da Serra 1789. Um e outro motivo a moveram [Academia Real das Ciências] a ordenar a publicação deste 
opúsculo de André de Resende, no qual, ao mesmo tempo que se acham os feitos de um Príncipe . . . feitos pouco 
conhecidos e de que o autor foi testemunha, vê-se juntamente uma pureza de língua e uma locução natural e suave, 
cheia de urbanidade e de decoro, sumamente própria do assunto e das circunstâncias que o moviam a escrever. 

A caracterização da obra, nesses termos, conclui um círculo de ideias notadas anteriormente. Há um 

conjunto de qualidades novas que funda o sentido de decoro da obra, considerando o assunto 

tratado. O decoro vê-se na pureza da língua usada, que é - o texto não o diz, mas poderia acrescentar-

se numa formulação do seu tempo - o natural falar português. O modo de elocução é apropriado a 

um discurso de simplicidade digna: «um estilo chão, puro e cheio de majestade», no dizer do 

Censor, uma «locução natural e suave, cheia de urbanidade e de decoro», na formulação 

setecentista. A obra concorda, na qualidade, com a dignidade do tema e as circunstâncias do seu 

desenvolvimento. 

É significativo o silêncio relativamente à possibilidade de ter sido elegido um modo alternativo. O 

texto podia ter sido escrito em língua latina, como o foram outras obras de André de Resende, e o 

estilo poderia ter sido eloquente, atendendo à condição da personagem retratada (o infante D. 

Duarte, irmão de D. João III). Indirectamente, o sentido de decoro que José Correia da Serra 

reconhece na Vida do Infante Dom Duarte vai ao encontro da legitimação de um modo natural 

português, no falar e no traje, e mesmo, num sentido mais vago, do estilo chão mencionado pelo 

Censor. A propriedade do modo simples, aplicado ao apontamento biográfico da vida de uma 

pessoa principal da família real, é algo de novo. A ideia de que a obra de naturalidade simples e chã 

podia ser igualmente decorosa, não apenas em função da natureza do tema e da diferença aparente, 

mas como expressão de restrição e de moderação, protagonizadas ao mais alto nível da dignidade, 

como acontece com os escritos de D. Duarte, ou ao mais alto nível da exposição erudita, como 

acontece com o latinista André de Resende - essa ideia transporta em si um sentido novo de 

humanidade. O que conta é a pessoa individuada e a sua vida natural. 

576. José Correia da Serra, "Prólogo", in Resende, Vida do Infante Dom Duarte, Obras portuguesas, 1963 : 75. 
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Um segundo apontamento quase marginal é de natureza propriamente arquitectónica. Poderia ser 

dito que todos os tratados de arquitectura tematizam a notação das diferenças de qualidade das 

obras, em função da sua natureza e finalidade, utilidade e representação. Ora, se o discernimento 

das condições de propriedade dessas diferenças deve tomar em consideração princípios de uso 

consuetudinário, o sistema poderia continuar num eterno ciclo de invariantes e de constantes. 

Contudo, a abertura é dada a partir do seu interior, por um lado, pelo espaço de invenção e de 

variação conquistados e, por outro, pela interpretação aplicada a novas circunstâncias. Foi citado o 

excerto dos Ofícios em que é apontada a necessidade de fazer corresponder a qualidade da casa à 

qualidade do senhor a quem se destina (Cie. Off 1(39).139,140 ; Livro dos ofícios I(xxxix).53) 

Ao longo dos tempos, seria possível identificar inúmeras circunstâncias em que não foi cumprido o 

sistema rígido de uma apreciação da "legitimidade" de possessão de bens, subordinada a uma 

avaliação da condição dos seus detentores, em termos sociais, dando azo a que a qualidade 

exclusiva das obras do poder e de máxima dignidade, promovidas pela Igreja, a realeza e a nobreza, 

fosse emulada, copiada e imitada e mesmo tentadamente superada por ricos comerciantes e 

proprietários, por magistrados e outros funcionários do reino, e por uma burgesia em ascensão 

social. 

Não se trata, porém, de fazer o reconhecimento dos exemplos dessa alteração de costumes, numa 

leitura dos sinais de mudança e de desarticulação do sistema. O sentimento de mudança está 

instalado na época, e Garcia de Resende deixou o registo desse sentimento na Miscelânea. 

Mais do que issso, a legitimidade da mudança vai ser teorizada pela primeira vez, numa conclusão 

de Francesco di Giorgio. «Sem vício» algum, qualquer um pode edificar, segundo a natureza o 

inclina, e fazer o seu domicílio, segundo a sua intenção, mesmo que tal não lhe seja dado possuir, 

em virtude da origem social de seus antecessores. 

Giorgio, Tratt. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare 1'acqua]. E COSÍ richiede ancora Pordine delPuniversO, el quale ci 
ha fatti differenti et uno all'altro dovere obbedire, dove segue che quelli che sono superiori debbino avere |,S58| vita 
più locupleta. Et ultimamente dico che magnificenzia, ogni opera e pompa mondana fatta in laude e gloria di chi ne 
ha dato el sapere e potere, è atto meritório. 
Adonque concluendo possiamo dire che senza vizio alcuno [vizio] si può edifícare secondo che la natura inclina 
ciascuno farsi uno domicilio secondo la intenzione sua, se da li antecessori non lo ha posseduto, e quello fare con 
amena apparenzia et esistenzia secondo la ragione delia architettura, però che el medesmo dispêndio regulato rende 
1'edifizio côngruo, cómodo [e] durabile, che senza norma di architettura produce in tutto contrario effetti. 

O reconhecimento das diferenças que implicavam a continuidade da sua manifestação dá lugar a 

um sentido de progresso, que vai além da manutenção rígida e conservadora do sistema. A 

577. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 35-35v, 1948 : 82-83. 
578. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 327. 
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qualidade da arquitectura "livre" não resulta de uma desarticulação do sistema, por imitação ou 

escolha ecléctica e alienada de modos impróprios e "alheios", mas é definida a partir de um sentido 

novo de propriedade inerente à obra. 

Nas palavras de Francesco di Giorgio, a nova arquitectura deve deter uma «aparência amena» e ha

de ser racional, «côngrua», «cómoda», «durável» e de custo «regulado». As suas qualidades não são 

obtidas por defeito e diminuição de um modo ilustre e copioso, mas são as que perfazem a natureza 

essencial da artesania e da boa arte de edificação. 

A diferenciação que se produz em consequência da observação do sistema de diferenças - desse 

modo é manifestado o sentido de decoro e formosura da obra - permite abrir espaço para um 

reencontro do modo central da disciplina. Um modo de convergência que responde, seja à intenção 

de uma arquitectura nova "sem passado" (de quem não possui a memória de antecessores), seja ao 

propósito de moderação e uma virtude de temperança daqueles que, na sua condição de dignidade, 

procuram a expressão conforme a uma vida e a uma condição naturais. 
Montaigne, Essais. «Mener l'humaine vie conformément à sa naturelle condition»*; science bien plus générale, plus 
pesante et plus légitime. Le prix de l'âme ne consiste pas à aller haut, mais ordennément. / Sa grandeur ne se exerce 
pas en la grandeur, c'est en la médiocrité**. 

* Montaigne tinha citado anteriormente a referida passagem de Cícero - id enim maxime quemque decet, quod est cuisque 
maxime <suum> (Off. 1(31).113)580. ** «Médiocrité: mesure. 

Essa nova arquitectura encontra o seu sentido de decoro na virtude de clareza essencial do exercício 

da arte da edificação. Assenta na simplicidade do que é intemporal e comum: 

Montaigne, Essais. La forme de vivre plus usitée et commune est la plus belle: toute particularité m'y semble à éviter581. 

Razão, clareza (congruência), utilidade, finalidade (o domicílio cómodo), durabilidade e acção 

regulada (as normas): uma arquitectura de boa aparência, enformada pelos valores intrínsecos e 

constantes do exercício rigoroso do saber e da boa arte disciplinares. 

A nova perfeição é acompanhada de uma refundação da prática disciplinar pelo desenho, com bons 

princípios e regras. O texto de Francesco di Giorgio e a sua prática representam a tematização de 

alguns aspectos centrais do exercício disciplinar do seu tempo, em torno da «herança positiva de 

uma longa tradição comunal»582, e na perspectiva da inovação da arquitectura de "causa pública". 

Acresce uma didáctica do conhecimento disciplinar, a formulação de novas ideias de disposição 

arquitectural e o enunciado de princípios de desenho, que informam a intenção divulgadora dos seus 

escritos em volgare e a exemplificação figurada apresentada. 

579. Montaigne, Essais, III, ii, 1972, tome IIIe : 31. 
580. Montaigne, Essais, III, i, 1972, tome tome IIIe : 14. 
581. Montaigne, Essais, III, xiii, 1972, tome IIIe : 402. 
582. Maltese, "Introduzione", in Giorgio, Traitait, 1967, tomo I : XXI. 
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A sua proposição do novo aponta já uma «purezza di tratto» e uma certa «essenzializzazione 

dell'indagine plástica» (termos de Corrado Maltese que refere à obra de Palladio) . É possível que 

essa procura de uma essencialidade seja suscitada pela natureza civil e militar das intervenções, 

mas, sobretudo, deve-se a um sentido fundacional da investigação pelo desenho que se torna arte de 

cognição e «contraprova experimental»584, meio para exprimir e declarar o conceito do que se 

deseja compor e fabricar, e regra de boa proporção da obra moderna. 

Giorgio, Trait. S/M, [Preambolo]. Scrive Eupompo di Macedonia, egrégio matemático, nissuna arte prefettamente nelli 
omini senza aritmética e geometria. Similmente non solo da lui ma da molti altri eccelenti non meno necessária era 
stimata l'arte del disegno a qualunque operativa scienzia che le prenominate. 

Giorgio, Tratt. S/M, [Preambolo] Cosi stando in questa ambiguità, poiché è cosa difficillima resistere alie inclinazioni 
naturali, quelle deliberai seguire. E desiderando in l'arte del disegno e dell'architettura, parte dell'antigraficie*, 
venire a qualche [vera e fondata] cognizione, feci fermo propósito di non perdonare a fatiga alcuna la quale io vedevo 
necessária per pervenire a questo fine.5 

* Il termine antigrafica, da F. di G. adoperato per aggettivare il termine «arte» intendendo significare «arti del 
desegno», deriva da un códice pliniano in cui anziché leggersi «ut pueri ingenui omnia ante graphicen, hoc est 
picturam in buxo, docerentur...» si leggeva « . . . omnes (omnia) antigraphicen . . .» . L'errore dovette essere molto 
diffuso perche il termine antigrafica è adoperato, come ricorda il Promis, anche da Raffaele Volterrano negli stessi 
anni e daCesare Cesariano ancora nel 1521. . . L'interpretazione di F. di G. in ogni modo travisa il concetto pliniano: 
il termine graphice ricorre infatti in Plinio una sola volta e probabilmente per indicare soltanto un particolare 
aristocrático génère di pittura, forse piccole immagine votive o ritratti su tavolette di bosso. Ma poiché Plinio ne parla 
come del primo gradino delle arti liberali e a F. di G. tornava utile il discorso a favore delle arti del disegno in 
générale, l'inesattezza non deve stupire e va inquadrata nella campagna a favore dell'emancipazione della propria 
professione condotta da tutti i maggiori artisti rinascimentali. 

Cesare Cesariano indica «antigraphida | Perito da» na "tábua dos vocábulos" que precede o texto do tratado, 
desenvolvendo o tema nos comentários à expressão de Vitrúvio «peritus graphidos» (I.i.3), que traduz directamente 
(«perito de la graphida»)588.Também Francisco de Holanda faz uso do termo em Da Pintvra antigva. «O grafio ou regrão 
ou stilo, é o primeiro bordão dos desenhadores e o mais antigo, polo qual foi esta arte dos gregos chamada 
antigraphia.f) 

O enunciado da «força do desenho», que transparece inclusive em pequenos apontamentos , 

constitui o último tópico abordado na segunda versão dos Trattati. 
Giorgio, Tratt. S/M, [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare 1'acqua] per lo disegno dichiararò [meglio,] ai quale mi referisCO 
per resecare ogni supérfluo parlare. 

Giorgio, Tratt. S/M, IV [I tempii]. Ma perché di popi li ingegni si sono et ingentiliti et assottigliati, hanno trovato più e più 
varie forme di cornici, le quali per non multiplicare in tediose parole porro disegnate inseme con alcune altre aggionte 
j - • • • 592 
di mia invenzione. 
Giorgio, Tratt. S/M [Conclusione]. . . . il completo architetto richiedi la invenzione per molti casi occurenti indescritti che 
senza disegno è imposssibile consequire, e perché non possendo ogni minima parte dichiarare, quelle che restano 
<sono> nella discrezione deli 'architetto, la quale senza antigrafice è nulla e molte volte manca in quello ancora 
dove si estende. Et ultimamente, come nel principio è ditto, dato che alcuno nella fantasia avesse \M99\ ordinato 

583. Maltese, "Introduzione", in Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : XXII. 
584. Maltese, "Introduzione", in Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : XIX. 
585. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 293. 
586. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 295. 
587. Nota, in Giorgio, Trattati, 1967, tomo H : 293(2). 
588. Vitrúvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : in-IV. 
589. Holanda, Da Pintvra antigva, xxxxiiii, 1930 : 163. 
590. Giorgio, Trattati S/M, VI [Parti e forme di porti], 1967, tomo II : 489-490. 
591. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 355. 
592. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 389. 
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alcuno ragionevole edifizio o vero instrumento, volendo quellofare componare e fabbricare, nonpuò senza il 
disegno esprimare e dichiarare el concetto suo; questa parte consequendo, non sara difficile con questi pochi 
descrittiprincipi venire a notizia dipiii vere conclusioni e ragionevolmente operare con l 'aiuto delfattore dei tutto* 
da cui tutte le virtu sono concesse. FINIS* 

* fattore dei tutto: Iddio. 

O arquitecto completo reclama-se de uma invenção que em muitos casos de inovação é impossível 

de acompanhar sem desenho. «Querendo compor e fabricar, não pode sem desenho exprimir e 

declarar o seu conceito». As palavras de Francesco di Giorgio apontam o sentido de uma 

apropriação da ideia da obra pelo desenho, que a formulação de Francisco de Holanda, anos mais 

tarde, retoma em termos muito semelhantes. 

Holanda, DaPintwa.... assi que a ideia é a mais altíssima cousa na pintura que se pode imaginar dos entendimentos, 
porque como é obra do entendimento e do spirito convem-lhe que seja muito conforme a si mesma,.. . 
Aqui tem logo o seu lugar o desenho a que eu apropio a segunda parte da pintura que é a proporção, e a primeira obra 
vesivel.... logo como a ideia está determinada e escolhida, como se quer pôr em obra, far-se-ha e pôr-se-ha logo 
em Desenho, e primeiro que se este faça inda em sua perfeição, se faz o esquizo, ou modelo d'elle. . . . Assim que 
do esquizo se vem a fazer e a compor o desenho ou debuxo, limando-o e ajuntando-o pouco a pouco, o qual desenho, 
como digo, tem toda a sustancia e ossos da pintura, antes é a mesma pintura, porque n'elle está ajuntado a ideia ou 
invenção, a proporção ou symetria, o decoro ou decência, a graça e a venustidade, a compartiçâo e a fermosura, das 
quais é formada esta sciencia. 

13.2 O conselho 

13.2.1 Juízo e conselho 

Uma das características da teorização de Francesco di Giorgio consiste em «fugir à utopia», através 

de uma prática operativa. 
Maltese, 1967.... il suo atteggiamento resta sempre di realizzatore fattivo e solo apparentemente di dottrinario 
astratto.595 

O mestre coloca-se numa posição de relação com o público, e não se confina ao domínio estrito do 

investigador «preso na trama das suas curiosidades» e «solitário como um alquimista», a exemplo 

de Leonardo . A posição é a de um «realizador factivo». O seu trabalho não se limita a uma 

enunciação de problemas e sua avaliação, mas concretiza-se, num entendimento dinâmico das 

decisões de resolução, através dos passos subsequentes que dão sentido e forma à acção. 

Iremos, pois, considerar, em particular, a estrutura desse momento de passagem à acção, no modo 

como é formada a decisão, segundo um recto juízo597 individual, mas com a possibilidade de 

conjunção mais alargada de conselho(s). Na definição das qualidades de que deve ser provido o 

593. Giorgio, Tratlati, 1967, tomo II : 505-506,(1 ). 
594. Holanda, Da Pintvra antigva, xv, 1930 : 100 ; ibid, xvi : 101. 
595. Maltese, "Introduzione", in Giorgio, Traítali, 1967, tomo 1 : XX. 
596. Maltese, "Introduzione", in Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : XXI. 
597. Vasari, Le vite de'piú eccellenti architetti, pittori, et seultori, "Proemio delia terza parte délie vite", 1991, vol. II : 540. 
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arquitecto dada por Alberti, há um pormenor da tradução («muita ponderação e agudo juízo»), que 

não confere inteiramente com o sentido do texto original («atque in primis gravi sinceroque iudicio 

et consilio»), antes indicia a actualização da ideia, que ocorre com a sua tradução recente. 

Alberti,De re aed. DC, [x]. Magna est res architecture, neque est omnium tantam rem aggredi. Summo sit ingenio, acérrimo 
studio, optima doctrina maximoque usu praeditus necesse est, atque in primis gravi sinceroque iudicio et consilio, 
qui se architectum audeat profiteri. De re enim aedificatoria laus omnium prima est iudicare be||ne quid deceat. 

ibidem. L'architettura è grande impresa, che non è da tutti poter affrontare. Ocorre esser provvisti di grande ingegno, 
di zelo perseverante, di eccelente cultura e di lunga pratica, e soprattutto di molta ponderatezza e acuto guidizio, per 
potersi cimentare nella professione di architetto. Giacché in architettura la maggior gloria tra tutte sta nel valutare 
con retto guidizio che cosa sia degno. 

Alberti, On the Art of Building. A great matter is architecture, nor can everyone undertake it. He must be of the greatest 
ability, the keenest enthusiasm, the highest learning, the widest experience, and, above all, serious, of sound 
judgment and counsel, who would presume to call himself an architect. The greatest glory in the art of building is to 
have a good sense of what is appropriate. 

Em arquitectura, a maior glória consiste em determinar com recto juízo a qualidade da coisa digna. 

Na continuidade da passagem, Alberti define os fundamentos de acção do arquitecto como a 

conjunção de capacidades pessoais inatas e adquiridas (o engenho, o estudo e o conhecimento, a 

longa prática), numa realização informada pelo estudo do problema e fundamentada pela decisão 

de um juízo recto e grave, tomado com autoridade e conselho. 

O cerne da diferença, presente na tradução da referida passagem, está no sentido conferido aos 

termos juízo e conselho. A tradução da ideia, exposta no texto original, implicou uma alteração do 

seu significado. Os conceitos de iudicio et consilio são dados como «ponderatezza e acuto 

guidizio». Desse modo, a estrutura da deliberação passa à esfera individual da pessoa, sendo 

omitido o concurso de deliberação, de âmbito mais lato, tomada com/em conselho. É possível que 

um novo entendimento tivesse começado a formar-se* no curso no século XVI, na medida em que 

se vão delineando em novos moldes os contornos das formas de artisticidade. Em meados do século, 

Vasari apresenta Michel Agnolo Buonarroti como exemplo máximo do triunfo da terza maniera, 

salientando as suas virtudes e qualidades: 

Vasari, Le vite, la virtú del diviníssimo ingegno suo, mediante la industria, il disegno, Tarte, il giudizio e la grazia . 

Os parâmetros da crítica de arquitectura de Vasari encontram-se relacionados com o modo como 

estabelece a diferenciação da maneira em três fases. São eles: a regra, que é «o modo de medir as 

antigualhas, observando as plantas dos edifícios antigos nas obras modernas»; a ordem, que consiste 

em diferenciar os géneros, de modo a conferir a cada corpo e aos seus membros uma unidade de 

proporção própria do seu género; e o desenho, que é «imitar o mais belo da natureza em todas as 

598. Alberti, /. 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 854. 
599. Alberti, On the Art of Building in Ten Books, 1988 : 315. 
600. Vasari, Le vite de 'piú eccellenti architetti, pitlori, et scultort, [Proemio delia terza parte délie vite], 1991, vol. II : 543 
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figuras» . Deve ainda contar-se a licença como um passo para a invenção do ornamento - uma 

licença regulada cuja perfeição, segundo Vasari, é alcançada com a Terza Maniera. 

Vasari, Le vite. Mancandoci ancora nella regola una licenzia che, non essendo di regola, fusse ordinata nella regola e 
potesse stare senza fare confusione o guastare Pordine, il quale aveva di bisogno di una invenzione copiosa di tutte 
le cose e d'una certa bellezza continuata in ogni minima cosa, che mostrasse tutto quell'ordine con piú ornamento.602 

Finalmente, Vasari acrescenta o recto juízo, que se exerce num plano estritamente disciplinar, na 

medida em que se refere a um acerto da grandeza da medida, com um sentido de grazia, que há-de 

ser alcançado mais além da imposição estrita da regra. A perfeição da maneira foi sendo encontrada 

graças aos avanços conseguidos por sucessivos artistas, mas deve-se sobretudo a uma capacidade 

criativa (a virtude de um diviníssimo engenho, expresso na trilogia de indústria, arte e desenho) e o 

sentido de juízo e grazia, que singularizam a obra de mérito artístico individual. Para Vasari, a 

apreciação da obra de arte depende, em última análise, de critérios decididos no plano individual da 

criação artística, num entendimento novo que se forma a par com a sistematização do Classicismo. 

13.2.2 Assento do conselho 

Para compreender a noção antiga de juízo e conselho alargado, e pensar os caminhos que levam ao 

deslocamento de acento, em favor do juízo individual, torna-se necessário conhecer o sentido 

aproximado que detém a instituição do conselho, no quadro mais geral das acções tomadas em 

Quatrocentos e na passagem para Quinhentos, e em particular nos procedimentos do exercício 

disciplinar da arquitectura. 

De modo genérico, o espaço dado ao conselho, no conjunto de procedimentos que preparam a 

tomada de decisões, está estreitamente associado ao exercício da prática, entendida como espaço 

de debate alargado. A referência a conselho indica a abertura de um espaço de ponderação e 

deliberação, que se desenvolve em dois planos. O conselho é praticado num espaço privado e 

restrito, confiando em pessoas escolhidas, conhecidas pela sua sabedoria, bom saber e sentido das 

coisas. No domínio público, o conselho existe como um corpo institucional, que desempenha a 

função de aconselhamento, nas deliberações de carácter político e religioso, entre outras, no âmbito 

do exercício do poder e da governação. 

A estrutura de conselho público, que serve o enquadramento da acção régia, integra figuras 

principais do reino, ricos-homens, nobres e eclesiásticos. A função desse corpo consultivo é a de 

assistir ao rei em consillium et auxilium no desempenho das funções do poder. Pela sua natureza, 

aproxima-se das funções exercidas pelo aparelho de Estado que progressivamente irá corporizar-se 

601. Vasari, Le vite de 'piú eccelienli archiíeUi, piltori, et scultori, [Proemio delia terza parte délie vite], 1991, vol. II : 539. 
602. Vasari,/.e vite de' piú eccellenti architetii, pittori, et .scultori, [Proemio délia terza parte délie vite], 1991, vol. II : 540. 
603. Mthoff,SpielregelnderPolitik, 1997 : 128. 
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em ligação com a administração do reino, dando lugar à instituição de um funcionalismo com 

qualificação especializada (magistrados, juristas, ...)• 

Lopes, Cron. dom Joham, i. E tomou pêra sseu Comsselho este Doutor que dissemos [doutor Joham das Regras]; e dom 
Louremço, Arcebispo da Bragaa; e Joham Affomsso da Azambuja que depois foi Arcebispo de Lixboa, e depois 
Cardeall; e o doutor Martim Affomso que depois foi Arcebispo de Bragaa; e Joham Gill, leçemçeado em leis; e 
Louremço Esteve z o moço, filho de Louremço Esteve z, privado que foi delRei dom Pedro; e estes ambos por 
Desembargadores do Paaço, e de seu Comselho. E por Veedores de sua Fazemda, Joham Gill, e Martim da Maya; e 
pêra Tesoureiro da Moeda huû mercador que avia nome miçe Perssiffall; e fez Corregedor da cidade outro mercador 
a que deziam Lopo Martinz; e Almoxarife das Casas e Temdas Joham Domingiz Torrado; e rrepartio outros officios 
per taaes pessoas, quaaes emtemdeo que era seu serviço e proveito da terra. 

Lopes, Cron. dom Joham, I. Em outro dia chegou NunAllvarrez a Lixboa, e foi fallar ao Meestre que o mui bem rreçebeo, 

O Meestre lhe agradeçeo muito sua booa voomtade, porque dias avia que o conhecia por boom, rreçebemdoo por seu 
como ell disse; e fezeo do Conselho, com os outros que em ell estavom; e dhi em deamte nom fazia cousa de que ell 
parte nom soubesse. 

No exercício do poder real, como da Igreja, é constitutiva a noção de conselho, evidenciada em 

reuniões institucionais como Cortes (na Igreja, a figura dos concílios) e a série de encontros e 

colóquios, que servem o debate de questões centrais da vida das instituições, a gestão de conflitos 

e a preparação de decisões públicas, e mesmo são propriamente deliberativos. 

Althoff 1997. Filr kõnigliche Herrschaftsaustibung konstitutiv waren die Hoftage . . . . Neben den Hoftagen kennt 
kõnigliche Herrschaftspraxis eine Fiille anderer Colloquien, etwa vor Abschluss von Bûndnissen mit anderen 
Herrschern, aber auch im Falle von Konflikten innerhalb des eigenen Herrschaftsverbandes. 
Auf Kolloquien geschah auch die Willensbildung der Grossen ohne den Kõnig oder gegen ihn. Angesprochen ist 
damit der Bereich genossenschaftlicher Organisationsformen, in denen ganz allgemein der gemeinsamen Beratung 
gleichfalls ein hoher Stellenwert zukam. Ob Adelsconiuratio, Gilde, Zunft oder auch die coniuratio der 
Stadtgemeinde, uberall begegnen wir den beratenden Versammlungen an zentraler Stelle im Verfassungsleben 
dieser Vereinigungen. 
In der mittelalterlichen Kirche war bekanntlich die Praxis der synodalen Versammlung auf verschiedenen Ebenen 
ublich, deren strukturelle Analogie zu anderen schon genannten Versammlungen nicht zuletzt darin besteht, dass 
neben der Beratung (consilium) der Urteilsspruch (indicium) Zweck dieser Zusammenkilnfte war. 

idem, trad. Para o exercício do poder, eram constitutivas as Cortes . . . . Além das Cortes, a prática do governo real 
conhece uma quantidade de outras convenções, por exemplo antes da realização de acordos de aliança com outros 
governantes, mas também no caso de conflitos no interior da própria estrutura de poder.* / Em conselhos ocorria 
também a formação de deliberações dos Grandes sem o rei, ou contra ele. Interpelado estava, assim, o domínio de 
formas de organização corporativa em que, de um modo geral, a tomada conjunto de decisões ocupava uma posição 
destacada. Seja a coniuratio de nobres, corporação, loja e também a coniuratio dos Concelhos, por toda a parte nos 
defrontamos com a posição central conferida a reuniões deliberativas na vida institucional dessas congregações. / É 
conhecida, na Igreja medieval, umapraxis de curia sinodal a diferentes níveis, cuja analogia estrutural, relativamente 
às assembleias já citadas, consistia, além do conselho (consilium), na finalidade de deliberação judicativa (indicium) 
de tais encontros. 

* Em nota, documentada com referências bibliográficas, a palavra colloquium é considerada nos significados 
alternativos de placitum, conventus, consilium, curia. 

Sem nos determos com grande desenvolvimento, seria necessário notar o modo como a figura do 

conselho é sistematizada no âmbito da governação, nos alvores da época moderna, em 

correspondência com diferentes níveis de acção. Por um lado, continua como função de 

604. Lopes, Crónica de D. João I, I, xxvii, (1983,1990), vol. 1:55. 
605. Lopes, Crónica de D. João I, I, xxxviii, (1983,1990), vol. 1: 76. 
606. Althoff, Spielregeln derPolitik, 1997 : 157-158. 
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aconselhamento de estado, junto do rei. É dever de um monarca prudente tomar em linha de conta 

os conselhos recebidos, incluindo aqueles dados em privado que sustentam a sua acção pessoal, na 

dupla condição de pessoa individual e corpo político. O conselho privado prepara a tomada formal 

de decisões públicas. 

A noção da importância do conselho do rei merece a atenção dos círculos cortesãos em torno de D. 

João I e da geração dos seus filhos e infantes da casa de Bragança. Em especial, D. Duarte toma 

apontamentos pessoais, lembrando a necessidade de procurar e guardar o bom conselho e de saber 

escolher com quem falar em privado e em público, e guarda um livro de Conselhos recebidos, 

relativos à governação do reino e a outros domínios da vida pública e privada. 

Livro dos Conselhos, "Conselho do ifante pêra seu Jrmão o Jfante dom pedro quando se partio pêra Vngrisa" (Setembro de 1425). . . . m a s com 
discrição e bom conselho uos trabalhay quanto poderdes de conhecerdes uosos desfalleçimeratos, e onde os poderdes 
forçar forçay e onde com temperança e Jndustria fazey escorregar por uos tomardes aquel geyto que uos bom parecer, 

607 

ibidem e nora se deue falar com muytos aJnda que os aJa por amjgos mas tam solamerate com aquel ou aqueles que 
pêra tal caso escolherdes por melhores e mais chegados aa geral boa tenção / e se pode ser com aqueles que // Ja 
daquel caso ouuerão esperiençia per grande vsança e são em bom estado retornados ou que contra ele sempre se bem 
gouernarem.608 

Livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom pedro emujou a el rey de Brujas" (1426). Senraor bem sabeis quaratO presta O bom conselho 
que he theudo e ouuydo em boa ordenança e de homens boras e sesudos, porende me parece senraor que todos uosos 
feytos asy e com tais deyjão ser determjnados, e asy seranor em este coraselho como na uosa rolaçâo me parece que 
deujeis ter homeras de todolos estados de uosa terra asy de clerezia como de fidalgos e do pouo por uos aconselharem 
que nan ordenaseis cousa coratra seus prouertos, nem em quebranto de seus boras pr/ujlegiew . . Jr 

Na parte da estrutura privada de conselho, formada por certas pessoas principais que assistiam D Duarte (os irmãos, o 
duque, outros grandes do reino), os conselhos tratam, entre outros assuntos, de questões a debater nas cortes, incluindo a 
de saber se o rei devia continuar as campanhas de África e fazer guerra aos mouros. E significativa a resposta dada pelo 
conde de Arraiolos e o Duque, na parte em que ambos recomendam ao rei que aceite a presença contínua dos infantes, na 
casa real, assistindo com o conselho, para o que haviam de revezar-se ao longo do ano. 

Livro dos Conselhos, "Carta do conde de Arraiolos" (1433, Abril, 22). Peço a deus que uos eracamynhe a seu serujço, e o mais senraor 
leixo // a uosa discreçom porende senraor seria bem trazerdes alg û s do conselho conuosco porqwe segundo me parece 
quanto este reyno he abastado de conselho pêra as cousas que com os de fora ham de ser trautadas tanto ha hy grande 
mjragoa dele das que se de dentro hão d obrar as quaes aJnda que seJam pequenas podem trazer grande destroyçom, 
porque segurado creo poucas uezes se tem sobre esto coraselho o qual he muyto neçesarjo, e porende seraraor eu creo 
que seria bem de o trazerdes sempre, e quando prazendo a deus os feitos fossem de todo em uosa mão de a uosos 
Jrmãos repartirdes certos tempos do ano que andassem conuosco em tal guysa que a uosa corte nunqa fosse sem alg 0 
deles grande bem seria a meu parecer. 

Livro dos Conselhos, "Conselho do Conde d ourem" (1433, Junho, 4). Jtem Ao qwmto Ponto em que forma se dará a resposta a el 
rey e per quaes ou se todos eu senraor nunqua conheçy bem seus geytos, e porem me parece que a uosa sennoria e 
uosos Jirmãos sabereis melhor como lhe aueis de falar porqwe o aueis mais praticado r 

Os acontecimentos em torno do desenlace da batalha de Toro, ainda no reinado de D. Afonso V, 

oferecem um outro exemplo do modo como se processavam as decisões e os acordos políticos, 

607. Livro dos Conselhos,/. 20v,23v-24,1982 : 23-24. 
608. Livro dos Conselhos,/. 20v,23v-24,1982 : 26. 
609. Livro dos Conselhos,/. 39v, 1982 : 37-38. 
610. Livro dos Conselhos,/ 68v-69,1982 : 64. 
611. Livro dos Conselhos,/. 78v, 1982 : 73. 
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articulando instâncias privadas de conselho e de conferência que garantiam o resguardo da honra 

das partes em situações de conflito, antecedendo a encenação pública de acórdãos previamente 

negociados. 
Góis, Chron. do Principe. Ho alevantar do çerquo de Touro, e tornada delrei dom Fernando pêra Medina do Campo, 
quebrou muito hos ânimos de todolos que eram da sua parte, e auiuentou ho dos que tinham pola Rainha donna 
Ioanna, pelo que elrei dom Fernando com ha mor dissimulaçam que pode determinou per meo de dom Pedro de 
Mendonça Cardeal de Castella, fazer algum bom concerto com elRei dom Afonso. Ho que assi assentado, ho Cardeal 
per hum seu familiar de que muito confiaua, screueo em gram segredo hù a carta a elRei dom Afonso em que ho 
exortaua a todo bom concerto de paz, isto quomo de sim mesmo, offreçendose a querer ser ho midianeiro, com tanto 
que soubesse primeiro se sua A. teria disso gosto, e lho receberia em seruiço. ElRei dom Afonso e hos de seu 
conselho bem entenderam nam vir ha tal offerta do cardeal, senão delRei dom Fernando, e da Rainha donna Isabel, 
e mostrandosse frio no caso respondeo aho Cardeal que quomo ha paz fosse cousa que Deos tanto amaua, e 
encomendaua quomo milhor elle deuia saber, por rezam de suas letras, e dignidade, que falandosse nella seu nome 
tinha tanta força que todo o homem por brauo, e fero que fosse ha ouuia nomear de boamente, e pois isto se achaua 
em pessoas de tal calidade, com razam se deuia muito mais d'esperar nos Reis, e grandes senhores, ahos quaes Deos 
dera ha terra pêra a possuírem, e gouernarem com paz, justiça, e verdade, ho qual só respeito ho moueria a entender 
nella, mas que queria primeiro saber delle ha vontade do Principe dom Fernando, e da princesa donna Isabel sua 
mulher que quomo isto soubesse, e has condições que queriam de paz, elle haueria sobre isso conselho, e responderia 
com breuidade tudo aquillo que a bem delia, e resguardo de sua honrra conuisse. 

As referências gerais a D. João II identificam-no como homem discreto, de grande prudência e 

conselho, considerado entre os grandes do seu tempo. Entre os exemplos citados nas crónicas, 

destaca-se a designação do herdeiro do trono, quando conhece estar próxima a morte, e as 

determinações referentes à tumulação do seu corpo. A descrição de Góis, relativa ao momento da 

designação do seu herdeiro, deixa entrever o dilema com que se confronta o rei, dilacerado entre o 

que sabe ser o dever, na qualidade de rei e de pessoa política, seguindo o parecer do seu Conselho, 

e aquilo que o seu coração lhe dita, como pai e pessoa natural. A crónica do reinado seguinte detém 

implícito um reconhecimento de louvor, por D. João II ter agido em conformidade com o dever real 

e segundo a razão de estado. 
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, i. Aho tempo que elRei dom Ioão faleçeo estaua ha rainha dona Leanor suo molher em 
Alcácer do sal, & dom Emanuel duque de Beja seu irmão com ella, ha qual Senhora foi causa vnica delle ficar 
nomeado na sucçessam destes Regnos, porque ha vontade, & desejo delrei dom Ioão foi sempre de deixar ho Regno 
a dõ George seu filho bastardo, & viuë do houue entrelle, & ha Rainha sobre este negocio muitos desgostos, com 
tudo quomo elRei era homem sugeito a toda a boa razam, tomou nesta parte secretamente ho parecer de pessoas 
prudentes, & de boa vida, per conselho dos quaes declarou 8 seu testamento por herdeiro Emanuel. 

D. João II revela um mesmo equilíbrio ponderado, no reconhecimento dos limites do que lhe é dado 

determinar politicamente, depois da sua morte. No caso, trata-se de escolher o lugar de sepultura, 

no mosteiro da Batalha, uma decisão que deixa ao juízo de D. Manuel. Não quer isso dizer que não 

tentasse, por outros meios, prolongar a sua influência, nomeando algumas personalidades afectas 

ao seu conselho, para uma estrutura de conselho, destinada a assistir o rei alevantado de novo, no 

612. Góis, Crónica do Principe, lviii, 1977 : 127-128. 
613. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, ii, (1949-1955), parte I : 9. 
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cumprimento das decisões relativas à deposição condigna do corpo, por cujo acerto seria julgado 

no tempo. 

Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, I. Primeiramente encom ë ndando sua alma a DEOS, ordenou que ho sepultassem no 
Mosterio de SANCTA MARIA da victoria da ordem de sam Domingos, no luguar que milhor parecesse a dõ Emanuel 
duque de Beja seu primo, que elle declarou per seu testamenteiro, & pêra ho ajudarë, & aconselharem no que nisso 
lhe necessário fosse, nomeou ... 

Nos finais do século XV, começam a tomar forma as nomeações de figuras principais, que 

integravam anteriormente o conselho do rei, e passam então a exercer cargos de direcção, no 

aparelho de Estado que lentamente se consolida como corpo próprio. Merece atenção a repetida 

indicação de que tais pessoas se distinguiam pelo seu bom conselho. 

Pina, Chmn. D. João li. Neste anno de mil e quatrocentos e oitenta e cinquo, por grandes merecimentos, e assinados 
serviços, que Gonçallo Vaaz de Castellobranco, Veedor da Fazenda tynha fectos a EIRey Dom Affõm, e fez a EIRey 
Dom Joham seu filho, asy no segredo, e conselho dos grandes fectos, em que foy sempre bõo e fiel Conselheiro, 
como nas guerras de Castela, e passage es d'Africa, em que sérvio com grandes gastos, como nobre Fidalgo, e 
esforçado Cavaleiro; EIRey por sua honra, e galardam, deu, e acrecentou a elle, e a seus filhos, e a todolos que delle 
decendessem o titolo de Dom, e d'hy em diante se chamou Dom Gonçallo, e lhe deu mais assentamento de Conde, 
e Bandeira quadrada. A quem mais pellas esperiencias passadas de sua bondade, consciência, e saber, deu a 
governança da Justiça na Casa do Civel de Lixboa. E foy ho primeiro a que este titolo de Governador foy dado, e 
delle se intitulou. E ficou a Veedoria da Fazenda a Dom Marinho de Castellobranco seu filho, que per falecimento 
de seu Pay a leixou. E como verdadeiro herdeiro, e sucessor de sua fazenda, e principalmente de suas bondades e 
vertudes, ouve e teve a mesma governança da Justiça. E despois que regnou EIRey Dom manuel nosso Senhor, sendo 
pêra isso requerido per o dicto Senhor e com esperança de ho mais honrar, e acrecentar, tomou a servir a dieta 
Veedoria da Fazenda, por ser nas cousas delia nom soomente fiel, muy ensynado, e sem algtí ma corruçam; mas pêra 
as outras cousas do Regno de peso, e importância, pessoa de muita prudência, e bõo conselho. 

Dom Martinho de Castello Branco recebe o cargo da «casa deputada, que se chamava das festas», por ocasião do 
casamento do príncipe D. Afonso, atendendo à confiança que o rei nele deposita616. Também D. Álvaro, irmão do duque 
de Bragança, que se refugia na corte castelhana, em 1483, é nomeado para o cargo de «gouemança da justiça», em virtude 
do «grande credito, e autoridade» que tem junto dos Reis Católicos, por ser pessoa de «grande siso, saber e conselho» 

Do mesmo modo que se observa uma passagem de personalidades do conselho do rei, para 

estruturas de aparelho do reino, entretanto instituídas, junto dos príncipes herdeiros formam-se 

corpos de aconselhamento, que incluem algumas pessoas principais de grande conselho e 

autoridade. A sua função de conselho privado enquadra a formação do príncipe, assistindo-o no 

desempenho das tarefas públicas, que vai assumindo progressivamente na qualidade de herdeiro do 

trono. Essa formação decorre, assim, num processo acompanhado de reflexão e de ponderação 

"infinitesimal", caso a caso, do acerto de decisões, praticadas num encontro com o bom saber e a 

experiência. 
G. de Resende, Chmn. dom loam II. [Morte de João Aires da Silva, camareiro-mor do príncipe dom João] Do que o Principe 
foy muyto enojado, porque tinha muyto amor a loão da Sylua, e alem de ser seu camareiro mor, e pessoa muy 
principal, era muy valente caualleiro, e muyto bom Capitão, que em tal tempo era para sentir sua morte, ainda que 
morresse em seu officio, e assi o Galindo era muy esforçado caualleiro, e muyto bom Capitão. E logo ahi deu o 
Principe o officio de camareiro mor a Ayres da Sylua, filho do dito loão da Sylua, e sendo Ayres da Sylua bem moço 

614. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, i, (1949-1955), parte 1: 5. 
615. Vina, Chronica D'EIRei Dom ,/oaõ II, xxi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 937. 
616. Pina, Chronica D'FJRei Dom Joaõ II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 969. 
617. Garcia de Resende, Chronica, xliiii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 61. 
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começou logo de seruir o dito officio inteyramente, e o metia nos conselhos polio fazer mais cedo homem, e ter mais 
auctoridade.618 

G. de Resende, chron. dom loam li. [Dom João II nomeia o aio de dom Manuel e constitui a sua casa] E lhe deu por Ayo 
Diogo da Sylva de Meneses, que depois foy Conde de Portalegre, homem de nobre sangue, e de muyto siso e saber 
e de bom conselho. 

No plano das obras públicas o exemplo é dado, no reinado de D. Manuel, pela figura de Bartolomeu 

Dias, o «amo do principe» D. João, que assiste nas funções de acompanhamento das obras civis e 

religiosas. 

No tratado De republica gubernandaper regem, Diogo Lopes Rebelo sistematiza a reflexão sobre 

a instituição do conselho, que deve ser confiada às pessoas de sabedoria, autoridade e gravidade, e, 

em especial, aos mais velhos pela sua experiência. 

Rebelo, Do Governo.... embora a república seja mais bem governada por um rei, do que pelo poder de muitos ou pelo 
clamor popular, todavia o rei deve ter varões sábios e doutos, militares graves, e barões, em cujas sentenças e 
autoridade se apoie.620 

Rebelo, Do Governo. Por prudência, tenha também o rei frequentes conselhos com os seus; e, visto que esta virtude mais 
reluz nos velhos, pela muita experiência das coisas que viram, tenha conselheiros velhos, em cujos conselhos e 
sentenças se apoie.621 

A passagem seguinte é apoiada num excerto de livro Da velhice, de Cícero (que, por sinal, será traduzido por Damião de 
Góis): 

Rebelo, Do Governo. As grandes empresas não se cometem com as forças, a velocidade e a celeridade dos corpos, mas 
com conselho, autoridade e sentença, que a velhice costuma possuir em elevado grau. 

Além disso, o rei deve «crer mais na prudência e no conselho dos velhos sábios, que são 

experimentados e exercitados nas coisas, do que na sua própria prudência e conselho» , segundo 

uma sentença do Livro dos Provérbios (Pr. 3,5). No plano privado, a presença de um amigo «a quem 

tudo» seja confiado (a passagem apoia-se no testemunho de Séneca) está no fundamento do bom 

conselho. O rei deve saber rodear-se de «alguns varões estrénuos, nobres e sábios, a quem se prenda 

com maior familiaridade e comunique os seus segredos, e de quem receberá conselhos, conforme 

vir que são úteis» . 

Ao contrário da acção concertada e aconselhada, a ausência de prática e de conselho e a acção 

precipitada são avaliadas negativamente. Esses procedimentos revelam um defeito pessoal da 

pessoa a quem cabe a direcção da acção, correndo o risco de comprometer globalmente a empresa 

desenvolvida sob a sua resposabilidade. As crónicas deixaram o registo desses traços de 

618. Garcia de Resende, Chronica, x, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 8. 
619. Garcia de Resende, Chronica, xlvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 70. 
620. Rebelo, Do Governo, ii, 2000 : 63. 
621. Rebelo, Do Governo, v, 2000 : 83. 
622. Rebelo, Do Governo, v, 2000 : 83. 
623. Rebelo, Do Governo, v, 2000 : 83. 
624. Rebelo, Do Governo, xiii, 2000 : 151. 
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personalidade. No caso de D. Afonso V, os acontecimentos relacionados com a disputa da sucessão 

ao trono de Henrique IV, e os movimentos militares que têm um desfecho na batalha de Toro, 

merecem sucessivos reparos quanto à falta de acerto de decisões tomadas, e ao modo precipitado 

como são desencadeadas certas acções. O rei e os do seu partido revelam debilidade e hesitação, na 

capacidade de traçar directrizes claras de intervenção, deixando-se enredar em «prolixos 

conselhos», ou avançam com acções, sem as fazer preceder de uma avaliação em conselho. 

Góis, Chmn. do Principe e na detença que fezeram, que foi mór do que conuinha aho negocio que tinham pêra acabar, 
lhes adoeçeo de fructas, e do viço da terra, e morreo muita gente, que foi cousa de se partirem mais cedo do que ho 
fezeram, detidos por vários, e porlixos conselhos, que cada dia tinhão no modo de de descercar ho castello de 
Burgos.625 

Góis, Chmn. do Principe. Ho duque, e condestabre lhe responderão que sobre partido tão auantajado lhe nam podião 
responder sem disso auisarem ha rainha donna Isabel que staua em Valledolid, mas que atte hauerem reposta delia, 
houuesse tregoas antre elles, pêra se poderem ver, falar, e communicar huns com hos outros, ho que assi assentado 
despacharão logo h u a posta à rainha, ha qual sem tomar longos conselhos, nem pareceres, partio de Valledolid pêra 
Burgos no mesmo dia em que reçebeo ho recado, e no em que chegou conçedeo a loam de Estuniga, e ahos que com 
elle stauam ho que pedião,... 

Góis, Chmn. do Principe. [Cerco de Zamora levantado em 1476, Março, 1 ] Era elRei dom Afonso tam acelerado nas 
cousas da guerra, que ha execuçam delias parecia quasi preceder ho conselho que tomaua pêra as poer em obra, e 
seguindo esta sua natural inclinaçam, quomo ho principe chegou a Touro, loguo dahi a quinze dias determinou se ir 
lançar sobre Çamora, com tençam de descercar ho castello, ou dar batalha a elrei dom Fernando Elrei dom 
Fernando, e hos que com elle stauam, teueram a mao ardil de guerra, e pior conselho, virsse elrei dom Afonso lançar 
daquela parte, da qual nam podia soccorrer ahos que stauam çerquados no castello, que deuia ser ha cousa principal 
porque ali vinha, e alem disto diziam que, se vinha pêra lhes dar batalha, que fora scusado tolherlhes ha saida da 
cidade, com has munições que tinha feitas junto da ponte, assi que ho parecer de todos era hauer mao fundamento 
em sua vinda, pois nam daua azo de sim, nem pelejar, nem menos mostra de querer descercar ho castello. 

Góis, Chmn. do Principe. ElRei dom Afonso steue com seu arrail assentado diante da ponte de Çamora por spaço de 
quinze dias, no qual tempo recreçerão muitas chuuas, frios, e neues de que toda ha gente recebia tanto damno, por 
star allojada em campo raso, que por conselho, e parecer de todolos capitães, ordenou de leuantar ho çerquo. 

Também D. João II foi julgado negativamente pela sua acção, na fundação de Graciosa. Não 

atendeu a conselhos e mesmo agiu contra o conselho. Usou de autoridade temerária, sem a 

prudência de escutar as vozes contrárias à empresa. 
Pina, Chmn. D. João II. [Fundação da Graciosa, 1489]... polo muyto desejo que El Rey tynha pêra a Conquista d'Africa, 
e muito maior obrigaçam de ha proseguir per respeito da Cruzada, que pêra isso lhe fora concedida, e de que ja tinha 
ávido muito dinheiro, revolvendo em sua memoria como o podria fazer melhor, e com mais serviço de Deos, e 
acrecentamento maior de sua honra e Estado; sem conselho, e contra Conselho maginou de fazer h û a Villa com sua 
fortaleza polo Rio acima de Larache, que he em Africa; . . . 

Sobre o mesmo assunto, Garcia de Resende omite exactamente a passagem relativa à falta de conselho: 

G. de Resende, Chmn. dom loam li pollo muyto desejo que el Rey tinha da conquista de Affrica, e assi polia Cruzada 
que pêra isso lhe fora concedida, de que ja tinha recebido muyto dinheyro, cuydando muytas vezes como milhor o 
poderia fazer, e mais seruiço de Deos, e acrecentamento de sua honra, e estado, ordenou de fazer h 0 a Villa com sua 
fortaleza em Affrica pollo rio acima de Larache. 

625. Góis, Crónica do Príncipe, Ixi, 1977 : 132-133. 
626. Góis, Crónica do Príncipe, lxxi, 1977 : 150-151. 
627. Góis.Oánica do Príncipe, lxxv, 1977 : 157,158. 
628. Góis, Crónica do Príncipe, lxxvi, 1977 : 160. 
629. Pina, Chronica Joaõ II, xxxviii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 957. 
630. Garcia de Resende, Chronica, lxxxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 120. 
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Do mesmo modo, uma nota de Damião de Góis sugere que também D. Manuel, embora prudente e 

de claro e bom juízo, agia, por vezes, autocraticamente e segundo o seu «particular apetite», 

contudo, saiu-se bem de tais impulsos. 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. [Dom Manuel] Foi mui prudente, de claro, & bõ juizo, ho q lhe causaua não ser tão 
sugeito aho parecer dos do seu conselho, quomo ho era a seu particular apetite, com tudo has mais das cousas q 
intê tou, ou per conselho, ou per seu parecer lhe sucederão bem. 

Falamos do espaço dado ao conselho na ponderação de situações e na deliberação da acção. A 

palavra 'espaço' não tem significado apenas metafórico. 

De facto, o conselho podia tomar um lugar próprio, variado segundo as circunstâncias do momento. 

Realizava-se numa tenda, numa câmara recolhida, em casa própria, dando corpo à figura de um 

cargo de nomeação, com uma finalidade muito precisa (a casa deputada das festas, em 1490), ou 

com uma função específica, dentro do aparelho de Estado emergente. 
Lopes, Cron. dom .loham, II. [Duque de Lencastre e dom João 1] E era esto o primeiro dia do mes de Novembro em festa 
de Todolos Samtos. E depois que comerão, foise o Duque pêra seu alogamê to homde pousava, e elll Rey ficou aly. 
Em outro dia armaram cõtra fumdo do rio h ù a temda gramde que fora dell Rey de Castella, tomada na batalha reall, 
e aly fazia ell Rey e o Duque depois seus comselhos.632 

Pina, Chmn. D. João 11. [Casamento do príncipe dom Afonso] . . . logo ordenou de teer sempre em seus Paços casa 
deputada, que se chamava das festas, de que deu principalmente cargo a Dom Martinho de Castelobranco . . . . Na 
qual casa sempre estava, e com elle outros Oficiaaes pêra isso deputados, e escolhidos, que entendiam em ordenar, 
maginar, e praticar aquellas cousas que sentiam ser convenientes, e necessárias pêra mais comprimento, e perfeiçam 
maior das festas.633 

O conselho como uma instituição mais geral. 

Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. [Vasco da Gama, encontro com o rei de Calecut, 1498]. . . vendo Vasquo da gama que 
começaua dentrar em negócios, alem do que lhe jà perguntara de seu caminho, & trabalhos de longa viajem, dixe per 
Fernão mart! z seu lingoa aho lingoa dei rei, que lhe dixesse que entre hos Reis Christãos se nam acostumaua 
tomarem hû s dos outros embaixadas, senam em particular, & que aquelle costume lhe pedia c] quisesse ter naquella 
que lhe trazia delRei de Portugal seu senhor,. . . EIRei tomou bem ho que lhe Vasquo da gama fez dizer, & loguo 
mandou que elle, & Fernam Marti z se fossem pêra outra camará, que estauajunto daquella, seguindo loguo trás 
elles. Na camará hauia hum Catei muito mais riquo que ho de fora, em que se elRei lançou, & . . . fez dizer pelo seu 
lingoa a Vasquo da gama, que estaua em luguar em que liuremente podia dar sua embaixada, que em tudo se lhe 
manteria bom segredo, polios que estauam presentes, serem do seu conselho secreto,. . . 

Há um aspecto decisivo para o entendimento do sentido de conselho. O conselho exerce-se como 

uma função objectivada, no particular, a resolução de uma questão e de um problema concreto. Já 

o tratado de Vitrúvio menciona a necessidade de prever funções específicas, ao descrever o 

programa das casas de nobres que desempenham cargos públicos e funções honoríficas, entre as 

quais se conta a realização de conselhos públicos e decisões judicativas privadas, que têm lugar 

adequado para o efeito na basílica 

631. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 224. 
632. Lopes, Crónica de D. João I, II, xcii, (1983,1990), vol. II : 217. 
633. Pina, Chmnica D 'EIRei Dom Joaõ II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 969. 
634. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xli, (1949-1955), parte I : 94. 
635. Ver: 1075-1076. 
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428 Évora, Reformatório de Santa Marta, a sala da Irmandade das Almas de Santa Marta 
Fundação de Recolhimento de beatas de Santa Marta em 1490. A constituição da mesa da Irmandade das 
Almas, na igreja de Santa Marta, data de 1660 (inicialmente estava na igreja de Santo Antão). As 
dependências pertencem a uma reforma joanina que conclui a instalação da irmandade sob patrocínio do 
cónego Landim Sande (o mesmo cónego está associado à reforma da capela-mor da igreja de São Francisco) 

Lopes, Cron. dom Joham, I. [Conselho do rei de Castela] Hora sabee, disse elRei, que a rrazom por que vos aquiflze 
jumtar he esta: Eu eipor novas certas, que a frota de Portugall heja armada e prestes pêra partir tall dia de foz em 
fora; e pemso que vem em ella NunAllvarez com muitas gemtes dAllemtejo: hora cumpre que ajamos cõsselho, em 
que guisa poderemos melhor pellejar com ella a nosso salvo 636 

Lopes, Cron. dom Joham,!. NunAllvarez com outros fidallgos, e desi aquelles comçelhos, eram de todo comtra estas 
rrazoões, dizemdo que o Meestre todavia fosse rei; e sobresto faziam seus comsselhos adeparte: os fidallgos sobre 
ssi, e os procuradores das villas e cidades em seu cabo. 

Pina, Chron. D. Affomo v. [Testamento de Henrique IV, rei de Castela]... o qual Testamento foy logo trazido a EIRey 
Dom Afonso, que estava em Estremoz no mes de Dezembro do dito ano de mil e quatrocentos e setenta e quatro, 
sobre ho qual EIRey logo teve grande e jeral conselho, pêra que foram ally juntos com EIRey e com o Pryncepe, 
todollos grandes e pryncipaaes do reyno. 638 

Pina, Chron. D. JoãoU [Fundação do castelo e cidade de São Jorge da Mina] E consirando EIRey, como prudente, quam 
grande proveito, e saúde seus naturaaes receberiam nos corpos, e nas almas, e asy quam certa segurança suas 
mercadorias, e as cousas de sua honra, estado, e serviço teriam, avendo naquellas partes da Mina h D a sua Fortalleza, 
desejando saber se se poderia, ou deveria fazer, teve sobr'isso conselho, em que ouve votos, e opiniões muy 
contrayras. Porque a hû s parecia cousa fácil, e muy proveitosa, e a outros de muito damno, e perygo, e em fim 
impossível, ou muy difícil manteerse assy pola grande distancia da terra, como por ser muy doentia, e os negros de 
pouca verdade, e menos fiança, em caso que logo consentissem fazerse. Os quaaes aviam por tamanhos 
inconvenientes, que se nom devia fazer: pospostos os quaaes EIRey todavia detriminou que se fezesse. 

428 

636. Lopes, Crónica de D. João I, I, cxxix, (1983,1990), vol. 1: 251. 
637. Lopes, Crónica de D. João 1,1, dxxxviii, (1983,1990), vol. 1 : 410. 
638. Pina, Chronica do Senhor Rey I). Affonso V, clxxiii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 829. 
639. Pina, Chronica D 'ElRei Dom Joaõ II, ii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 894. 
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É significativa a comparação entre esta última passagem, relativa à fundação da fortaleza da Mina, 

e outra, já citada, referente à fundação da Graciosa. No caso da fundação magrebina, Garcia de 

Resende, embora tenha omitido a questão da actuação sem conselho notou precisamente a 

contradição existente entre o enunciado geral de objectivos, intendidos pelo rei, e a avaliação da 

operação concreta de fundação da vila que não teve em conta os meios necessários ao sucesso. 

G. de Resende, chron. dom loam II. [Fundação da Graciosa 1489]. . . mandou logo partir a dita armada,.. . e fundar a dita 
Villa, que mandou por nome a Graciosa, e não leuaua muytos nauios, nem gente sobeja, por lhe parecer que por então 
não seria mais necessária, crendo que em quaesquer afrontas que dos mouros sobreuissem se poderia pollo rio 
socorrer, e prouer, cuydando que o dito rio se nauegaria em todo tempo com carauelas e nauios; e para milhor 
auiamento e socorro de tudo, e mais breue se poder fazer, el Rey com a Raynha, e o Principe, e toda sua Corte, se 
foy a Tauilla, onde cada dia de tudo o que se passaua recebia muytos auisos. 

O que está em causa é uma distinção e uma passagem do conhecimento dos dados de um problema, 

para o saber da sua articulação, na solução precisa que resolve esse problema. Lembrando um 

diálogo da Corte na Aldeia, mais do que o caminho longo de uma ciência por preceitos, mas breve 

de exemplos, o desejo de saber com verdade torna-se a força do engenho que permite encontrar essa 

"verdade" (a solução). 

Lobo, Corte na Aldeia. Também eu sei (respondeu Solino) que muitos letrados não fazem um homem cortesão, e que este 
às vezes vence em pouco tempo o que eles trabalharam em muitos anos; porque além de ser comprido o caminho das 
ciências por preceitos e breve por exemplos, o cortesão, que o é, põe de sua parte maior desejo de saber uma cousa 
que o estudante, e é certo que ali tem maior força o engenho aonde está mais pronta a verdade;. . . 

Na Corte na Aldeia, o conhecimento da verdade parece estar do lado do cortesão, sendo praticada 

sob a forma de uma conversação coloquial, que leva vantagem sobre os anos de estudo do letrado 

com ciência. A passagem não o diz, mas a natureza da pequena obra, estruturada em diálogos 

praticados ao serão, revela-o. 

O que aproxima do saber e da verdade é a prática de exemplos, como ocorria naqueles serões de 

corte - uma qualquer corte, como o era a mais pequena reunião social, à escala de uma aldeia -, 

serões passados em diálogo, em práticas temáticas e no relato de casos. 

No debate do caso - na sua prática - o conselho identifica a trama casuística particular, que conduz 

à especificação da solução. O juízo deliberativo equivale à determinação da orientação para a acção. 

Uma vez formado, o conselho acertado para cada caso integra uma espécie de "jurisprudência" 

casuística, que pode ser entendida em sentido amplo. Por esse motivo, o conhecimento de casos que 

fundam a experiência é tão insistentemente nomeado. 

640. Garcia de Resende, Chronica, Ixxxi, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 120-121. 
641. Lobo, Carte na Aldeia, Diálogo xvi, 1945 : 325. 
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13.2.3 O conselho da arquitectura 

Em certa medida, poder-se-ia pensar que, em arquitectura, o projecto definido caso a caso poderia 

ser entendido como um exemplo dessa "jurisprudência" casuística. A semelhança do modo geral 

como o conselho designa o caminho da acção, o pensamento do projecto e o conselho fariam a 

designação da obra, abrindo caminho à sua edificação. 

A intermediação do conselho, no processo de arquitectura, deve ser compreendida em diferentes 

planos. Em primeiro lugar, o conceito de conselho é essencial à determinação da qualidade do saber 

do mestre de arquitectura. Em segundo lugar, considerando os modos de fazer a arquitectura como 

processo eminentemente colectivo, na época que estudamos, a possibilidade de existir uma 

instância de conselho, caso a caso, revela-se uma noção essencial para compreender a natureza do 

processo de acerto da concepção da obra, de preparação da sua realização e de acompanhamento da 

sua edificação. 

A existência de uma instância de conselho é, pois, uma necessidade, ainda que não possa ser 

convenientemente documentada. Tal como foi observada a emergência e consolidação de uma 

estrutura de aparelho de Estado, ligada à governação e administração dos reinos, do mesmo modo, 

assiste-se, também no domínio das obras públicas civis e militares, e das instituições religiosas, à 

instituição de um cargo de aconselhamento. 

Uma espécie de instância conciliar acompanha a decisão edificadora, a definição arquitectural da 

obra e a sua realização. Poderiam ser citados vários exemplos, como o caso dos desenhos da igreja 

de São Julião, de Setúbal, que são preparados em obra e são levados a Bartolomeu de Paiva, amo 

do príncipe e homem do seu conselho, para submeter à aprovação do príncipe. Francisco de 

Holanda reivindica para si a condição de servir o rei com desenho e invenção, «para que outros 

oficiais hajam de acabar, sobre o que ele der por conselho, juízo e traça» 

Do mesmo modo, Rafael Moreira entende que Frei Julião Romero «antecipa nalguns anos o cargo 

de consiliarius aedificiorum duma ordem religiosa, como seriam desde 1558 os jesuítas Giovanni 

Tristano e Giuseppe Valeriano (Pirri, 1995)»643. Contudo, se a função dessa figura conciliar for 

reportada a uma prática antiga e amplamente disseminada da pessoa de conselho, não é preciso 

recorrer à explicação da antecipação de um cargo a instituir mais tarde. Pelo contrário, no fundo, o 

cargo instituído no âmbito da Companhia de Jesus e a designação da sua acção específica, 

relacionada com a edificação, significam a formalização visível de uma orgânica correspondente a 

uma função conhecida e praticada de longa data. 

642. Ver: 139. 
643. Moreira, "Portugal, Roma e Galiza .. ",Do Tardo-Gótico ao Maneirismo, 1995 : 229. 
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Kiene 1995. Il consiliarius aedificiorum - l'ispettore centrale agli edifici della compagnia, residnet a Roma - esaminava 
accuratamente i progetti prima dell'inizio dei lavori e solo il padre générale poteva autorizzare successive modifiche. 
II consiliarius non entrava tanto nel mérito délie questioni stilistiche - ed ecco perché si può a stento sostenere che 
esista uno 'stile gesuitico' - quanto piuttosto in quello della funzionalità.644 

Das condições de concretização do sentido de conselho referidas, aquela que parece ter maior 

incidência na compreensão do modo do pensamento disciplinar "antigo" de arquitectura é a 

primeira (a relação do conselho com o saber do exercício da arquitectura). É também aquela que foi 

sendo obliterada com o tempo. Cedeu lugar aos valores da criatividade e da expressão da 

personalidade artista, em que se transmudou a acção do mestre artífice e imaginário, ou foi 

substituída pelos preceitos da ciência certa da arquitectura adquirida nos círculos de formação 

academizante. Já as outras noções aplicadas do sentido de conselho foram conservando-se, 

incorporadas na prática das instituições. 

13.2.4 O bom conselho 

Inúmeras referências genéricas permitem compreender o significado de (bom) conselho como 

qualidade pessoal, associada a uma sabedoria e capacidade de bem ajuizar as situações e deliberar 

na acção. Como é referido nas crónicas, os reis rodeiam-se de pessoas de conselho, e de entre as 

qualidades pessoais dessas personalidades, o bom conselho é especialmente notado, seja o bom 

conselho dado, como a prudência que recomenda a aceitação do bom conselho. 

G de Resende, Chron. dom loam il. RVy de Sousa foy pessoa de muyta valia, e autoridade, e de bom conselho, e viuo saber, 
muy despejado, e de muyta graça, e estimado, e muy fauorecido dei Rey, e de todolos Reys que alcançou.6 

Góis, Chron. do Principe. [Embaixada dos Reis Católicos] E porque ho representar desta embaxada requeria muita 
prudência, e constância d'animo, sem medo, nem spanto de theatros, nem coroas reaes, ellegeo pêra isso Rui de 
Sousa, pessoa que alem de sua antiga nobreza, era muim sagaz, e bom cortesão. 

Nas descrições de carácter, o bom conselho surge como uma composição de qualidades, que 

habilita à acção realizada com juízo e acerto de autoridade (gravidade) e prudência. Bom conselho 

é, no essencial, um saber o que fazer, e não "apenas" um saber e um saber fazer. 

O conselho participa das partes do entendimento e é próprio da maturidade, aingida na quinta idade 

do homem, «em que se percalça perfeito esforço, conselho e natural entender» . Segundo o Leal 

Conselheiro e o Livro dos Conselhos, o entendimento é formado por sete partes, respectivamente: 

(1) aprender/apreensensiua, (2) renembmr/retentiua, (3) Judicatiua, (4) enventiva/Jnuentiua, (5) 

dedarador/declaratiua, (6) executiva, e (7) da firmeza e preservemnça/deperseuerança, constância 

e firmeza. 

644. Kiene, Baríolomeo Ammannaíi, 1995 : 136. 
645. Garcia de Resende, Chronica, clxxiii, Crónica de 1). João II e Miscelânea, 1973 : 248. 
646. Góis, Crónica do Príncipe,x\mi, 1977 : 106. 
647. Dom Duarte, Leal Conselheiro, \,f. 5d, 1999 : 17. 
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Dom Duarte, Leal Conselheiro. Do entendimento nosso, segundo minha declaraçom há VII partes.* 
Primeira, d'aprender per a qual entendemos e aprendemos, bem e cedo, o que nos dizem, e per scripto, ou doutra 
guisa, nos é demostrado 
Segunda de renembrar, per que bem e longamente nos lembra o que sabemos, veemos e ouvimos, pensamos e 
ordenamos fazer /. . . 
Terceira, judicativa, per a qual damos boo e dereito juízo no que pensamos, veemos e ouvimos, nom desviando por 
amor, ódio e temor, segurança, proveito, perda, prazer ou sanha, quardando tempo e ordem com devida enformaçom 
dos feitos, bem nos conselhando segundo tal cousa requere.... 
Quarta, enventiva, per que somos achadores de novas envenções em qualquer cousa. E nos feitos e obras 
consiirarmos novos caminhos pêra percalçar o que nos praz, ou nos guardarmos do que receamos. A esta se pode 
apropriar todo o avisamento e percebimento ante do feito, e des que somos em ele. . . . 
A quinta, declarador, por a qual declaramos e ensinamos toda a cousa per palavra, scripto e outras declarações de 
qualquer sciencia ou ensinança, guardando, em todos nossos feitos boas, honestas contenencias e cerimonias, 
segundo cada Q u é e o feito demanda. . . . 
Sexta, executiva, per que bem e prestamente damos a enxecuçom o que nos compre e acordamos de fazer, nom o 
tardando, pospoendo per leixamento, priguiça e mingua do coraçom, empacho, lividade, avareza, nem nos torvando 
per outro cuidado ou fantesia. . . . 
Seitima, da firmeza e perseverança, pola qual somos firmes em nossos boos propósitos e obras, nom as pospoendo 
ou leixando no que veemos que é bem e compre de se fazer. 

* O texto do Livro dos Conselhos contém pequenas variações, mas não diferenças significativas. 

D. Duarte refere, também, o modo de ordenar as diferenças do entendimento, segundo o parecer dos 

letrados que distinguem entre «quatro ramos, scilicet, entender agente, possivel, speculative e 

pratico»649. Mas, para pensar o sentido do entendimento, em relação com o conselho aplicado à 

arquitectura, tem interesse a especificação das partes judicativa, inventiva e declarativa. 

A diferença entre o entendimento, como conceito geral, e o conselho, como a transformação do que 

é entendido em modo de aplicação, é crucial para compreender a estrutura da passagem à decisão. 

Lembremos a diferença notada entre a versão do texto original de Alberti que aludia a «gravi 

sinceroque iudicio et consilio», e a tradução, que fazia a transcrição da ideia nos termos «muita 

ponderação e agudo juízo» (Alberti, De re aed. IX, [x]) 

No que se refere às partes de entendimento, o conselho representa a formação de uma síntese com 

ênfase na parte judicativa. Trata-se de uma parte activa de transformação que resolve o 

entendimento possível ou especulativo, sob a forma de uma indicação e uma declaração deliberativa 

que apontam ao agente o caminho da acção e da prática. Em certa medida esse é, também, um ponto 

de inflexão que assinala a passagem de um tempo de recolha de dados de um problema, à sua 

ponderação e articulação, com vista a definir o modo da sua resolução. A montante, o ponto de 

charneira é precedido das partes do entendimento, obtidas em relação com o conhecimento 

apreendido e rememorado, a jusante seguir-se-ão as partes relativas à prossecução do juízo 

deliberativo, no modo da acção executiva. 

648. Dom Duarte, Leal Conselheiro, \J. 4c-5a, 1999 : 13-14 ; cf. Livro dos Conselhos J. 160-160v, 1982 : 142-143. 
649. Dom Duarte, Leal Conselheiro, i i , / 6a, 1999 : 19. 
650. Alberti, /. 'Archilellura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855|854. 
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Na formulação albertiana, a referência dupla ajuízo e conselho implica o reconhecimento de que a 

prática disciplinar, ainda que possa ser entendida como um acto de criação de natureza individual e 

personalizada (antes são nomeados o engenho, o estudo e a doutrina), deve ser compreendida na 

perspectiva de um acerto de juízo que ultrapassa o quadro do pensamento pessoal. 

Conselho poderia querer dizer "simplesmente" conselho recebido. Contudo significa também, num 

sentido com notação intrinsecamente disciplinar, conselho tomado. Tomado, ditado pela prudência 

de quem sabe que a obra conclusa está além das possibilidades e da capacidade de determinação 

pessoal do autor que a imagina. A obra há-de ser serviço (deve responder à necessidade e à 

utilidade); e deve responder com um sentido de conveniência de digna mediania, que centra a 

convergência de entendimentos e propósitos diferentes. Consequentemente, a referida passagem de 

Alberti é rematada do modo seguinte: 

Alberti, De re aed. IX, [x].. . . in architettura la maggior gloria tra tutte sta nel valutare con retto giudizio che cosa sia 
degno. Costruire, infatti è una necessita; costruire convenientemente risponde sia alla necessita che alla utilità; ma 
costruire in modo da ottenere Papprovazione degli uomini splendidi, senza peraltro esser riprovati dagli uomini 
frugali, può solo provenire dalFabilità di un artista dotto saggio e giudizioso.651 

Mais uma vez, na parte final do parágrafo, instalam-se pequenas diferenças de linguagem que denotam uma actualização 
da ideia transmitida na formulação original que referia o douto conhecimento (perícia/ciência) e o bom conselho do 
artífice: «verum ita aedifícasse, ut lauti approbent, frugi non respuant, nonnisi a peritia docti et bene consulti et valde 
considerati artificis proficiscetur»652 (na tradução inglesa: «but to build something praised by the magniflcient, yet not 
rejected by the frugal, is the province only of an artist of experience, wisdom, and thorough deliberation»653). 

O princípio de tomar conselho encontrava-se exposto igualmente em alguns dos textos da 

Antiguidade, que são aprofundados em Quatrocentos. No Livro dos Ofícios, D. Pedro explica o 

sentido que podia tomar a formação de um pensamento comum sobre uma coisa, a análise de uma 

situação, e a deliberação de acção e da obra. 

Livm dos ofícios \(xvi).\5. Muyto avantejadamente sera guardada a companhia dos home es e o sseu ajuntamento, sea 
cadahû u como for mais achegado, assi lhe mostrarem per vontade e obra mais afeiçom. | Mas avemos de veer com 
femença* quaaes som os começos do ajuntamento e companhia dos home es. | E o primeiro he a natureza humanai, 
que de ssi meesma tal companhia requere. E o atamento** disto he razom e pallavra, pella qual enssinando e 
aprendendo e conversando, desputando c julgando ajunta os home es antressy per hû a natural companhia. 

* veer com femença: repetere altus. ** atamento: vinculum. 

O vínculo que une as pessoas é a razão e a palavra pelas quais, ensinando, aprendendo, 

comunicando, disputando e julgando, conciliam entre si os homens naturalmente em sociedade. 

Cie.Off. 1(16)50. Eius autem vinculum est ratio et oratio, quae docendo, discendo, communicando, disceptando, 
iudicando conciliât inter se homines coniungitque naturali quadam societate,... 

Esse é o enquadramento que permite o "florescimento" do conselho, como adverte no 

prosseguimento do texto: 

651. Alberti, L 'Architellura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 854. 
652. Alberti, 1,'Archilettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855. 
653. Alberti, On/Ae^rt ofBuilding in TenBooks, 1988 : 315. 
654. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram, f. 15,1948 : 33-34. 
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Livro dos ofícios i(xvi).i 5. Das quaaes cousas he mandado claramente que aquello que podemos dar sem nosso dano, nom 
ajamos por empacho de o darmos a aquelles que nom conhecemos, e de tomarem fogo do nosso fogo, e darlhe boo 
consselho sem estudo se o demandarem.655 

Razão e palavra fundam um saber o que fazer do homem, na sua vida em companhia. Razão e 

palavra interpretadas e tornadas claras ("transparentes") através da prática e do conselho. 

O sentido de "razão e palavra", na arquitectura, pode ser compreendido através da definição da 

composição como opere e ratiocinatione. A ordem aparentemente inversa das palavras, na 

formulação de Vitrúvio, é significativa do modo como o círculo se completa nas artes. Da obra 

passa-se à reflexão sobre a obra criada. A sua interpretação é incorporada como saber. 

Vitr.li. 15. Igitur in hac re Pytheos errasse videtur, quod non animadvertit ex duabus rebus singulas artes esse 
compósitas, ex opere et eius ratiocinatione, | ex his autem unum proprium esse eorum, qui singulis rebus sunt 
exercitati, id est operis effectus, alterum commune cum omnibus doctis, id est rationem,... 

Vitruvius/C.Caesariano, I, i. Et per questo Pythio quale de li antiqui Architecti fu il primo che la Aede de Priaennea 
Minerua nobilmente ha architectato dixe in li soi cõmentarii far di mestero a lo Architecto con tute le arte & doctrine: 
piu potere fare cha quilli li quali hano perducto le singulare cose con sue industrie & exercitatione a la summa 
claritate.656 

Vitruvius/Perrauli, I, i. C'est pourquoi il me semble que Pithius s'est trompé en cela, et qu'il n'a pas pris garde qu'en 
toutes sortes d'arts, il y a deux choses : la pratique et la théorie; que de ces deux choses il y en a une, savoir: la 
pratique, qui appartient particulièrement à ceux qui font profession de cet art, et que l'autre, la théorie, est commune 
à tous les doctes657. 

A variação de designações, observada no texto de Vitrúvio que se articula com uma outra definição 

(i.i.l658), e as versões de Cesare Cesariano e de Perrault - respectivamente, «opere et eius 

ratiocinatione», «le arte & doctrine» e «la pratique et la théorie» - são elucidativas da evolução 

observada no âmbito do exercício disciplinar e da formação de conhecimento que lhe dá origem. 

Um comentário de Francesco di Giorgio torna explícita a diferença de formulação e a passagem de 

ratiocinatione para doutrina. 
Giorgio, Tratt. T/L, [Tempii]. In prima è da sapere due cose essare grandemente necessarie: frabica e raciocinazio. La 
frabica è circa all'uso e pensiero dell'opare. Raciocinazio è demonstrare le cose, innanzi che fabbricate sieno, con 
proporzionata ragione. E siccome dice Vetruvio all'architetto ingegno e dottrina a lui bisogna, perché lo ingegno 
senza dottrina o la dottrina senza ingegno l'artefice perfeito far non può.659 

A divulgação do livro impresso de arquitectura interfere definitivamente no processo de formação 

do saber disciplinar, que assentava anteriormente numa relação estabelecida entre pessoas que 

conciliavam o sentido da sua acção, e, em conjunto, no contacto directo com a intervenção, 

praticavam a experiência da obra e o fundamento do seu conhecimento. 

655. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 15v, 1948 : 34. 
656. Vitrúvio, De archiiectura [Caesare Caesariano, 1521 ], 1981 : K. 
657. Vitruve, Les diz livres D 'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 24. 
658. fer :308. 
659. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 36-37 ; omitida a nota 36(6). 
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Em alternativa forma-se um circuito mediado, em que a escrita das ideias e a descrição figurada das 

obras fixa a sua transmissão "imutada" ao leitor individual. Há vantagem nessa abertura permitida 

por uma divulgação alargada, mas, ao mesmo tempo, está aberta a via de um processo de elaboração 

individual que reduz a dependência de um antigo procedimento articulado e decantado de chegar, 

em companhia, às ideias e à acção, e de incorporar uma razão comum na obra. A margem de 

discussão e de interpretação, de prática e de tomada de conselho perde a sua posição chave, como 

parte integrante do processo específico de transmissão da informação e de definição da acção e da 

obra. A reflexão tenderá a restar individualmente com a pessoa-autor, ao mesmo tempo que uma 

parte da avaliação da intervenção será transferida para uma instância formal de apreciação do 

processo da obra. Não tentamos acompanhar a evolução, mas parece-nos que, no curso do processo, 

o sentido de tomar conselho e a reflexão conciliada em «companhia dos homens» perdem 

relevância como momentos essenciais, inerentes à própria designação do projecto e da qualidade da 

obra. 

Levanta-se ainda a questão de saber, por que razão a determinação condigna da qualidade da obra 

parece ser tão importante, e por que motivo o juízo acertado e o conselho do arquitecto deviam ser 

essenciais ao exercício disciplinar. Citámos a passagem do Livro dos Ofícios de Cícero que diz, 

vertida em linguagem por D. Pedro: 

Livro dos ofícios i(xxxix)53. Guarnecida deve sseer a dignidade de boas casas, mas nom se deve a dignidade buscar per 
ellas; por que o senhor nom ha de sseer honrrado pella casa, mas a casa per o ssenhor. 

A dignidade da casa é dada pelo senhor. Se assim é, num primeiro momento poderíamos ser levados 

a pensar que a decisão da qualidade da casa precede a definição da arquitectura, colocando-se num 

plano "social". Na verdade, é precisamente o inverso. Se a obra deve ser uma evidência da qualidade 

do senhor, então, a responsabilidade da sua concepção é duplamente maior. Cabe ao arquitecto o 

dever de dar visibilidade, de figura e corpo, a essa relação de evidência. Exerce a sua função como 

um mediador entre o senhor e a obra, e, no fim de contas, consigo próprio, como intérprete de uma 

"verdade" da ordem do mundo. O seu ofício é o de saber encontrar (inventar e fazer) os termos dessa 

relação. A obra deve surgir como o espelho do senhor, um «concerto atilado» através do qual o 

trabalho do seu autor poderá merecer o louvor dos homens. 

Referimos no início do trabalho uma série de artigos de Wittgenstein, acerca do modo como os 

factos são representados por meio de uma figura661. A forma da representação - a estrutura da figura 

- é a possiblidade de que as coisas se relacionem entre si em correspondência com os elementos da 

660. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 35,1948 : 82. 
661. Ver :37-39. 
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representação figurada. A interpretação e a possibilidade da sua veracidade são procuradas sob o 

modo de uma concordância estabelecida entre um modelo de descrição precisa do objecto e de 

articulação das suas relações, e a forma observada. A figura contém a possibilidade da situação que 

representa . 
Wittgenstein 1918.2.221 O que a imagem representa, é o seu sentido. 

2.222 A concordância ou não concordância do seu sentido com a realidade, constitui a sua verdade ou falsidade. 

Situamo-nos, agora, do outro lado do problema do entendimento, não já do lado da representação, 

mas do lado da intervenção. Passamos ao juízo e ao conselho que orientam a deliberação e a acção. 

A ideia de uma imagem mental construída como figura da verdade dos factos, traçada em projecção 

da realidade, está obrigada a um retorno. Há que imaginar a obra de verdade para uma imagem 

invencionada, e acertar redondamente o círculo de relações estabelecidas. 
Em certo sentido, a ideia de círculo é mais do que uma metáfora. Da ideia de verdade fazem parte as noções de 
perserverança, de constância e de firmeza do entendimento (no modo como D. Duarte escreve), o que pareceria querer 
apontar uma condição de estabilidade e de inalteridade. Ora, no projecto, a possibilidade de alcançar a certeza de relações 
de configuração (a certeza de uma verdade "inalterada" da sua forma) é dada pela figura geométrica do círculo, que define 
ultimamente, por meio do desenho e do traçado de medida (ao círculo são reportados os traçados) a proporção, simetria 
e concinnitas do corpo da obra e das suas partes. 

A obra realizada com acerto e prudência dá claríssima fama ao senhor, a quem ilumina na evidência 

da qualidade mostrada, e ao autor que a imaginou, porque soube encontrar o tom certo da revelação. 

O próprio acto da realização dá fama e confere louvor e dignidade, em dois sentidos: ao senhor 

porque a realiza, e ao autor que a realiza, porque sabe que fazer. O merecimento de fama e louvor 

será tanto maior quanto a dificuldade e a singularidade da obra. 
Livro dos ofícios I(xx).i9. Grande e forte coraçom de todo he conhecido, e principalmente em duas cousas, das quaaes 
hû aperteece a despreçamento das cousas de fora, quando firmemente tem que doutra cousanom se deve maravilhar, 
nem ai desejar ou cobiiçar, salvo aquello que he onesto e feito em o modo que deve, e que se nom vence por cousa 
que lhe homem faça, nem per torvaçom de coraçom nem de fortuna. | A outra parte he que despois que esto teveres 
bem firmado no coraçom, assi como ja disse, que faças cousas que sejam muyto proveitosas, mas principalmente 
aquellas que som fortes e cheas de trabalhos e perigoo, assy por usança da vida como outras cousas que aa vida 
perteecem. | Em aquestas duas cousas está todo o splandor e grandeza de fortalleza e proveito cryado, assi como 
tenho posto na derradeira; por que a causa e a rrazom que faz seer os grandes homeens he posta na primeira, que em 
aquella se contém por que se fazem os coraçoões excelentes e desprezadores das cousas humanaaes. | E ainda se pode 
fortelleza gaançar per duas cousas: se seguires aquello que conheceres que he honesto, e fores livre de todo 
torvamento do coraçom. 

Cie. Off. 1(20)66-67. (66) Omnino fortis animus et magnus duabus rebus maxime cernitur, quarum in rerum externaram 
despicientia ponitur, cum persuasum sit nihil hominem nisi quod honestum decorumque sit aut admirari aut optare 
aut expetere oportere, nullique neque homini neque perturbationi animi nee fortunae succumbere. Altera est res, ut 
cum ita sis affectus animo, ut supra dixi, res geras magnas illas quidem et maxime utiles, sed ut vehementer árduas 
plenasque laboram et periculorum cum vitae, turn multaram rerum, quae ad vitam pertinent. (67) Harum reram 
duaram splendor omnis, amplitudo, addo etiam utilitatem, in posteriore est, causa autem et ratio efficiens magnos 
viros in priore. In eo est enim illud, quod excellentes ânimos et humana contemnentes facit. Id autem ipsum cernitur 
in duobus, si et solum id, quod honestum sit, bonum iudices et ab omni animi perturbatione liber sis. Nam et ea, quae 
eximia plerisque et praeclara videntur, parva ducere eaque ratione stabili firmaque contemnere fortis animi magnique 

662. Wittgenstein, Tratado, 2.203,6* ed. 1984 : 46. 
663. Wittgenstein, Tratado, 1987 : 38. 
664. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 18, 1948 : 41-42. 
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ducendum est, et ea, quae videntur acerba, quae multa et varia in hominum vita fortunaque versantur, ita ferre, ut 
nihil a statu naturae discedas, nihil a dignitate sapientis, robusti animi est magnaeque constantiae. 

O sentido de força e de grandeza, que qualificam a acção do homem, pode ser reconhecido em dois 

planos. Num primeiro, trata-se da firmeza de ânimo que leva a menosprezar as coisas exteriores, no 

desejo de alcançar, apenas, o que é honesto e de bom juízo, não se deixando abater pelas 

perturbações de alma, nem sucumbir aos acasos da fortuna. Num segundo plano está em causa a 

robustez de ânimo, que leva o homem a prosseguir com força e constância a finalidade da utilidade, 

realizando coisas difíceis, cheias de trabalho e de perigos. A medida de grandeza de tais coisas é 

evidenciada na dinâmica da acção realizada. O fundamento da sua grandeza reside na disposição de 

forças com que é enfrentada a tarefa. Uma acção feita de constância, de tranquilidade de ânimo e 

de segurança de vontade pessoal que tem por mérito o desprendimento dos bens, sem merecimento 

de grandeza, e é impulsionada pelo desejo de realização do bem comum. Desde a Antiguidade, tal 

é o modelo da acção virtuosa que confere honra e dignidade à acção do herói, e está patente na obra 

magna realizada, singular e difícil. 

Liwo dos ofícios i(xx).\9 [Off. 1(20).67-68]. Por que te ë r em pequena conta aquellas cousas que muytos teë por grandes e 
por maravilhosas, e isto com teençom firme e estável, deve seer contado por coraçom forte e grande; e aquellas 
cousas que parecem ásperas, das quaaes muytas acontecem na vida do homem e em seu estado, soportallas assi que 
se nom desvaire por ellas da verdadeira hordenança da natureza, nom he outra cousa que mais perteeça aa dignidade 
do sabedor e daquelle que he de forte coraçom e de grande firmeza. | . . . Empero muyto nos devemos de trabalhar 
de fogir aa cobiiça das riquezas, que nom ha hi cousa que mais demostre o coraçom apertado e pequeno que no amar 
sobejamente as riquezas, nem outra que seja de mais onesta e de mayor grandeza que desprezar as riquezas, se as 
nom teveres; e sse as teveres, despendellas em graadezas e em benfeitorias.665 

Livro dos ofícios i(xx).20. Devesse ainda guardar de todo torvamento do coraçom, por que delle vem cobiiça e medo e 
fraqueza e torpe deleitaçom e sanha. E tirando aquesto, fica h ù u assessego e segurança na vontade, da qual vem hua 
firmeza no coraçom, por a qual o que a possue he digno de grande honrra e dignidade. 

Cie off. 1(20).69]. Vacandum autem omni est animi perturbatione, cum cupiditate et metu turn etiam aegritudine et 
voluptate nimia et iracundia, ut tranquillitas animi et securitas adsit, quae affert cum constantiam tum etiam 
dignitatem. 

A acção prosseguida com tranquilidade de ânimo («um sossego e segurança na vontade») torna-se 

figura e modelo das virtudes de constância e firmeza de quem a realiza. A obra mostra e permanece 

como memória de sabedoria da acção virtuosa. Em primeiro lugar, o sentido da acção virtuosa está 

no acto em si e com quem o pratica. Em segundo lugar o pensamento desse sentido estende-se à 

obra realizada. O diálogo de Alberti Delia Tranquillità deli'animo constitui um exemplo da 

inscrição de sentidos no domínio da arquitectura, numa aplicação exercida sob o modo de 

interpretação crítica de uma obra, a catedral de Florença. 

665. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram,f. 18v, 1948 : 42. 
666. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram,f 18v5 1948 : 42-43. 
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13.2.5 Um saber prudente e a arte de concerto 

O século XV marca o momento em que de novo é compreendido e enfatizado o sentido 

personalizado da acção, nas diferentes instâncias de intervenção, desde a bondade das decisões 

tomadas, tendo em conta a utilidade e a finalidade das obras, à sua definição e ao modo de 

realização. A responsabilidade de uma presença actuante da pessoa no mundo compreende, 

também, um recto entendimento do decoro e formosura da obra - um saber e uma determinação do 

que fazer e como fazer, duplamente formosura moral da acção e formosura da obra realizada. 

No plano da arquitectura, desenha-se como que uma estrutura de relações que articula decisores da 

acção (comitentes, mecenas,...), autores e, propriamente, a obra edificada e a intervenção realizada. 

Assim, sendo certo que os elogios dedicados a uma figura mecenática, inseridos, por exemplo, em 

crónicas e no início de tratados de arquitectura, cumprem uma função expectada de retórica 

laudatória, ao mesmo tempo, correspondem também a um reconhecimento devido, que é 

genuinamente sentido. 

A dificuldade em entender, actualmente, o lugar desse juízo de reconhecimento decorre, sobretudo, 

de uma valorização, em absoluto, da relação de autor e obra, que se foi acentuando tanto quanto o 

discurso sobre a imaginação da obra se foi deslocando para o domínio da criação artística e do 

objecto de arte criado, obliterando o enquadramento dado por todo um debate, a prática e um 

conselho de vontadas e de intenções que convergiam no «desegno» dos propósitos edificativos. O 

elogio de Francesco di Giorgio ao duque Frederico de Urbino, como comitente e mecenas (além do 

louvor às suas qualidades de estratega militar) detém pois uma parte de verdade: 

Giorgio, Tratt. s/M, v [Forme di rocche e fortrezze]. Non posso pretermettere la magnanimità sua che per li edifíci per lui 
fabbricati et ordinati si demostra, delia quale io ne posso dare vero iudicio, peroché per sua benignità et umanità, 
amandomi teneramente come figliuolo, in uno medesmo tempo a me aveva commiso cento e trentasei edifici nelli 
quali continuamente si lavorava, oltre a quelli loci sacri, a li quali per tutto el suo distretto presta sussidio.* . . . Pure, 
come dalla verità forzato, sotto brevità alcuna partícula delia laude sua giudicai essere conveniente esprimere. 
Fermando** adonque questo ornatissimo duca di abiti intellettuali, per longa e continua esperienzia confirmati, come 
mia ferma guida e polo, non temo senza impedimento passare ogni stretto e pericoloso passo. 

* Nel termine edifici occorre comunque comprendere anche grosse macchine o apprecchi bellici. ** Fermando: 
fissando, cioè decidendo che il duca debba essere sua ferma guida e polo (cioè «Stella polare», che guida nel camino). 

As considerações notadas parecem encaminhar para uma conclusão em defesa de um entendimento 

da ars da arquitectura como um processo participado, uma arte desenvolvida em colectivo. De 

facto, não é esse o sentido. Vitrúvio faz o reconhecimento do sistema tripartido de apreciação da 

obra, relativamente à sua qualidade, à disposição e à execução, que relaciona com domínios de 

responsabilidade e de intervenção do dono da obra, do arquitecto, dos oficiais construtores e de 

"leigos na matéria". 

667. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 427,(3,7)-428 ; omitidas notas e partes de notas. 
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Vitr. Vi.viii.9-10. 9.. . . Itaque omnium operum probationes tripertito considerantur, id est fabrili subtilitate et 
magnifïcentia, et dispositione. Cum magnificenter opus perfectum aspicietur a domini po|testate, inpensae 
laudabuntur; cum subtiliter, officinatoris probabitur exactio; cum vero venuste proportionibus et symmetriis habuerit 
auctoritatem, tunc fuerit gloria [aria] architecti. 10. Haec autem recte constituuntur, cum is et a fabris et ab idiotis 
patiatur accipere se consilia. Namque omnes homines, | non solum architecti, quod est bonum, possunt probare, sed 
inter idiotas et eos hoc est discrimen, quod idiota, nisi factum viderit, non potest scire, quid sit futurum, architectus 
autem, simul animo constituent, antequam inceperit, et venustate et usu et decore quale sit futurum, habet definitum. 

Vitruvius/c.Caesariano, vi, xi. Et cosi le probatione de ogni opere tripartitamente sono considerate: idest con fabrile 
subtilitate: con magnifïcentia: & dispositione: Quando magnificamente la perfecta opera sera risguardata da ogni 
potestate le spese serano laudate: Quando subtilmente: sera probata la exactione del officinatore. Ma quando con la 
uenustate de la proportione: & symmetric hauera hauto auctoritate: alhora sera stata la gloria del architecto. 
Ma queste cose rectamente sono constituite: quando epso architecto & da li fabri; & da li Idioti habia patito se 
accipere qualchi consilii. Impero che non solamente li architecti. Matuti li homini: quello che e bono pono probare. 
Ma intra li Idioti: & epsi architecti que sta e la differentia. Per che lo idiota se non che habia ueduto la cosa facta non 
po sapere che cosa sia quella ha aduenire. Ma lo architecto poi che nel animo hauera constituito: anze chel habia 
incomenzato: & uenustate & uso & decore: quale sia per douere essere ha nel animo lopera diffmita. 

O texto de Vitrúvio permite compreender as relações estabelecidas dentro de um sistema em que o 

arquitecto exerce a sua arte, como figura central do entendimento do "problema" que é a obra e de 

projecção da sua resolução, que acompanha até à execução. Em conjugação com o dono da obra, o 

arquitecto entende a qualidade da obra e os seus propósitos e dá-lhes disposição e forma. Mas deve 

igualmente tomar em conta o conselho de oficiais construtores e das pessoas em geral, acerca do 

que é devido à recta constituição da edificação. A utilização do termo anima (do arquitecto) para 

designar a sede da interpretação da obra, da sua antecipação em projecto, e os passos que a sua 

definição congrega em síntese. A determinação do sentido de decoro e de formosura, tendo em 

conta o uso do tempo e a finalidade da obra, resume o essencial da natureza da intervenção do 

arquitecto. 

Animus, assim refere uma pequena nota ao tratado de Vitrúvio, na edição consultada, é, segundo 

Lucrécio, não apenas a sede do intelecto, mas também da vontade, de sentimentos e paixões e 

desejos; mens poderia ser dado como sinónimo, mas sublinharia o lado intelectual . Cícero usa a 

palavra com diferentes sentidos de o ânimo, espírito, a alma, o afecto, coração, a vontade, o 

conselho propósito, atrevimento, esforço670. Nas passagens anteriormente citadas do Livro dos 

Ofícios, o sentido de animus é traduzido para coração. O que move o arquitecto, na sua arte e na 

sua acção de saber fazer, é uma dimensão de anima: a capacidade de interpretação sensível e a 

prudência do sentido da acção. 
Rebelo, Do Governo. Digo que, assim como a alma é mais preciosa do que o corpo, assim as coisas que se realizam com 
o conselho e com as forças da alma são maiores e mais valiosas do que as que se fazem com as forças do corpo. 

No contexto, Rebelo cita uma passagem de Sallústio, Cat. II.2: «Quando na guerra, houver perigo ou dificuldade, muito 
vale o engenho» («turn demum periculo atque negotiis compertum est in bello plurumum ingenium posse») . Em 

668. Vitrúvio, De architecture/ [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : CV-CVv. 
669. Fensterbusch, "Anmerkungen", in Vitruvius, De architecture, 5. Aufl. 1991 : 555(338). 
670. Magnum lexicon laîinum, et lusitanum, s.v. "Animus", 1833. 
671. Rebelo, Do Governo, v, 2000 :85 
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sentido aplicado, concorda Vitr. X.xvi.12: «Ita eae victoriae civitatum non machinis, sed contra machinarum rationem 
architectorum sollertia sunt | liberatae.»673 

O lugar da prudência no processo do projecto, o seu peso e medida na formação da ideia da obra é, 

porventura, diferente do entendimento da actualidade. Alberti estabelece como fundamentos do 

exercício disciplinar a prudência e a maturidade do conselho. Fá-lo numa passagem citada 

anteriormente, que poderia ser lida como que um desenvolvimento comentado do excerto de 

Vitrúvio, acima referido. O texto prossegue do seguinte modo: 
Alberti,De re aed. DC, [x], Praeterea facere, quae usui commoda videantur, et quae posse pro instituto et fortunae ope fieri 
non dubites, non magis architecti est quam operarii fabri; sed praecogitasse ac mente iuditioque statuisse, quod omni 
ex parte perfectum atque absolutum futurum sit, eius unius est ingenii, quale quaerimus. Ingenio igitur inveniat, usu 
cognoscat, iuditio seligat, consilio componat, arte perficiat oportet, quod aggrediatur. Quarum rerum omnium esse 
fundamentum statuo prudentiam et consilii maturitatem; reliquas autem virtutes, humanitatem facilitatem 
modestiam probitatem, non in eo magis desidero quam in caeteris cuivis artificio deditis hominibus:.. . 

ibidem. Oltre a ciò, 1'esecuzione di quelle operazioni che si reputano convenienti, e che senza dubbio si possono fare 
purché siano previste nel progetto e la spesa lo consenta, è opera non tanto dell'architetto quanto dei manovale. Ma 
il pensare e lo stabilire in precedenza mediante il raziocinio ciò che dovrà essere compiuto e perfezionato in ogni 
parte dell'edificio, è opera che spetta soltanto a una mente dotata quale noi la esigiamo. Occurrerà pertanto che 
Topera da cominciare sia conceptia con Pingegno, sceverata col giudizio, ordinata con il senno, resa perfetta con 
Parte*. Di tutte queste qualità teniamo per fermo che la saggezza e la ponderatezza sono il fondamento* * ; mentre le 
altre virtù - generosità, benevolenza, moderatezza, onestà - non mi paiono da esigere in misura maggiore che in 
qualsiasi individuo che si dediche a qualsiasi altro lavoro; . . . 

* arte: in senso clássico e médiévale, come magistero técnico, [arte: nel senso di professione e di técnica; PA. 
considera caratteristico delle arti o discipline techniche, il possedere un fondamento scientifico. ] 

É significativo o paralelismo da colocação do problema por Alberti e Vitrúvio, apesar da diferença 

de incidência das ideias relativas ao essencial da arte do arquitecto. Vitrúvio ressalta os tópicos 

inerentes à arte (venustas, usus e decorum), aos quais Alberti acrescenta, para a perfeição da arte, 

os tópicos de ingenium, iudicium e consilium. Dessas diferenças, parece-nos central, para a 

argumentação desenvolvida, a formulação albertiana de juízo e conselho, e o facto de a noção de 

autoria não surgir isolada. A passagem é concluída, remetendo para o conceito de arte, num sentido 

clássico e medieval de profissão e técnica, como magistero técnico 

Assim, a formulação de Alberti transmite a ideia num sentido mais geral que engloba a amplitude 

dos modos de exercício da ars da arquitectura, do ofício de pedreiro grave, do mestre de obra e do 

arquitecto, e não apenas o exercício do arquitecto artista. 

Lembrámos anteriormente que havia uma diferença subtil entre uma palavra latina, usada no 

mesmo contexto (artificis), e a sua tradução (artista). Idêntico problema de designação da prática 

disciplinar, visada no texto original, surge em várias situações, como na tradução de artificii 

672. Rebelo, Do Governo, v, 2000 : 85|84 ; Salluste, Catilina. Jugurtha. Fragments des Histoires, texte établi et traduit par Alfred Ernout (12e tirage, Paris 
: Société d'Édition «Les belles Lettres», 1980) : 55. 
673. Ver :843. 
674. Ver : 972. Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855|854 ; Portoghesi, ibid. : 854(2). 
675. Portoghesi, in Alberti, VArchitettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 448(3). 
676. Portoghesi, in Alberti, L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 855(2),448(3). 
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conformations por «artística combinazione», numa passagem relativa a ornamento, variedade e 

disposição: 
Alberti, De re aed. IX, [ix]. Illud in ea re cavebit, ne preciosiddimis nimium frívola, ne grandioribus minutíssima, ne 
retractoribus angustioribusque multo perfusa atque amplíssima coniungat; sed quae erunt inter se dignitate dissimiles 
et generibus non usque pares, artifícii conformatione coaequabuntur, ut, cum alia gravitatem maiestatemque prae se 
ferant, alia iocunditatem et festivitatem exhibeant. 

ibidem. In questo campo occorre guardarsi dalPunire omamenti assai ricchi ad altri di valore molto scarso, e cosi pure 
quelli di grandi proporzioni a quelli piu minuti, quelli esili e stretti a quelli ampi ed estesi; ma si faranno armonizzare, 
con artística combinazione, quelle parti tra le quali vi sia disparità d'importanza o di génère, cosicché le une spirino 
imponenza e maestosità, e le altre piacevolezza e leggiadria. 

Alberti, On the An of Building. Here you should avoid mixing worthless with precious, large with minute, or tight and 
narrow with diffuse and expansive; but items varying in importance and not quite similar in character may be 
skilfully contrasted, so that some display gravity and majesty, others gaiety and festivity. 

O referimento mais genérico ao mundo da arte edificadora articula-se coerentemente com a citação 

das figuras do juízo e do conselho, que marcam a formalização de um espaço próprio no 

aprofundamento do pensamento do saber fazer prudente, e em relação com o saber (como) agir. 

Ora, a importância que adquire a instância do entendimento judicativo e deliberativo no processo 

de agir (o que fazer e como fazer, como é desenvolvido na obra de Alberti) deve à sistematização 

do pensamento medieval da relação entre a ars e prudentia, em especial com Santo Tomás de 

Aquino. 

Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 1-2 q57 a4 c. Ars autem facit solum facultatem boni operis . . . Prudentia autem non 
solum facit boni operis facultatem, sed etiam usum.. . . 
Cuius differentiae ratio est, quia ars est recta ratio factibilium; prudentia vero est recta agibilium. Differt autem 
facere et agere quia, ut dicitur in IX Metaphys., factio est actus transiens in exteriorem materiam, sicut aedificare, 
secare et huismodi; agere autem est actus permanens in ipso agente, sicut videre, velle et huismodi. 

St. Thomas Aquinas, The Summa Theologica, 1-2 q57 a4 c. But art confers the mere aptness for good work.. . whereas prudence 
confers not only aptness for a good work, but also the use . . . 
The reason for this difference is that art is the "right reason of things to be made"; whereas prudence is the "right 
reason of things to be done". Now "making" and "doing" differ, as stated in Metaph. ix, text 16, in that "making" is 
an action passing into outward matter, e.g. "to build", "to saw", and so forth; whereas "doing" is an action abiding in 
the agent, e.g. "to see", "to will", and the like.680 

Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 2-2 q47 a2 ad3. Ad tertium dicendum quod omnis applicatio rationis rectae ad 
aliquid factibile pertinet ad artem. Sed ad prudentiam non pertinet nisi applicatio rationis rectae ad ea de quibus est 
consilium. Et huismodi sunt in quibus non sunt viae determinatae perveniendi ad finem; ut dicitur in III Ethic 

St. Thomas Aquinas, The Summa Theologica, 2-2 q47 a2 ad3. Reply to Objection 3 : Every application of right reason in the work 
of production belongs to art: but to prudence belongs only the application of right reason in matters of counsel, which 
are those wherein there is no fixed way of obtaining the end, as stated in Ethic. iii,3. 

677. Alberti,L'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 851.850. 
678. Alberti, On the Art of Building in Ten Booh, 1988 : 314. 
679. Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 5 vol., cura fratrum eiusdem Ordinis (Madrid : [s. n.], 1963-1994), vol. II : 355. Tomás de Aquino, 
Summa theologiae, I-H q57 a4 c ; in Andreas Speer, "Kunst nnd Schõnheit.. .", in Miscelania Mediaevalia, 1994, 22 : 955(37) ; Andreas Speer, "Thomas 
von Aquin und die Kunst. Eine hermeneutische Anfrage zur mittelalterlichen Àsthetik, Archivfur Kulturgeschichle, 72 (1990) : 337f, Anm. 57,58 ; in 
Binding, Der frith- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 450. 
680. St. Thomas Aquinas, "Of the Intellectual Virtues (Six Articles)", The Summa Theologica ; trans, by Fathers of the English Domenican Province (Ben-
ziger Bros, edition, 1947) ; documento electrónico em uri: <http://www.ccel.Org/a/aquinas/summa/FSS/FS057.html> : 6/9, obtido em 2003.02.01. 
681. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 1983-1994, vol. Ill : 307. Tomás de Aquino, Summa theologiae, II-II q47 a2 ad3 ; /«Andreas Speer, 
"Kunst und Schõnheit. Kritische Tjberlegungen zur mittelalterlichen Àsthetik", in Miscelania Mediaevalia, hg. Albert Zimmermann, Bd. 22 Scientia und 
ars im Hoch-und Spûtmiltelalter (Berlin ; New York, 1994) : 955 ; in Binding, Derfriih- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 450. 
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O entendimento judicativo e a prudência informam um sentido de decorum e orientam o conselho 

que funda o acerto de agir, da acção e da obra. Nos textos portugueses, várias são as designações 

para significar o acerto de um propósito de acção e de obra: concerto e um modo concertado, uma 

obra atilada, a obra formosa. Sobretudo poder-se-iam multiplicar os exemplos de personagens 

principais, que são louvadas pelas suas obras, mas também pelo discernimento que revelam num 

sentido de resguardo e de moderação de princípios e de acção. 

G. de Resende, Miscellania. [ D o m João III] 
Vemos-lhe altos desejos, Seus concertos, concertados 
e propósitos fundados, de muy reaes paramentos, 
os espíritos apurados, riquíssimos atilados, 
grã saber, graça, despejos na capella esmerados, 
nos lugares despejados, sumptuosos ornamentos; 
em publico grauidade, em esmolas caridoso, 
grã cõndiçam, grã bondade, em virtudes virtuoso, 
magnânimo, liberal, no que cumpre gastador, 
m tudo grande, real, do que tem conseruador, 
isento, sem vaidade. alegre, muy amoroso. 

Em obras muyto polido, 
real edificador, 
em tudo muy entendido, 
em plazeres comedido, 
em monteiro, e caçador, 
em jogos muy temperado, 
em comer muyto reglado, 
bem falado, bem regido, 
muy sotil, leido, sabido, 
humano, muy auisado. 

O sentido de resguardo, exercido em privado e em público, à «maneira que el-rei D. Duarte e os infantes seus irmãos se 
haviam com el-rei D. João seu pai», e um pequeno apontamento dos Ofícios. 

Livro dos Conselhos, "Da maneiro que el-rei D. Duarte e os infantes seus innãos se haviam com el-rei D. João seu pai" (1435, Janeiro, 25). A s y 
ledamewte como bem podyamos com bom reguardo do seu e nosos estados segundo os tempos e lugares com el 
falauamos e pratycauamos.684 

Livro dos ofícios ii(xxii).34. Nom ha outra cousa que mais possa gaanhar a benquerença do povoo pêra aquelles que ham 
de governar a cousa publica, ca seerem conhecidos por sem cobiça e sem avareza. 

Cie. Off. 11(22)77. Nulla autem re conciliare facilius benevolentiam multitudinis possunt ii, qui rei publiCae praesunt, 
quam abstinentia et continentia. 

A noção de resguardo é decisiva para compreender a incidência do conselho na orientação para uma 

contenção, que se substancia no comedimento e numa temperança de acção, como na obra de 

minor anza. 

682. St. Thomas Aquinas, "Treatise On the Cardinal Virtues (Questions [47J-170)", The Summa Theologica ; trans, by Fathers of the English Domenican 
Province (Benziger Bros, edition, 1947), documento electrónico em uri: <http://vovw.ccel.Org/a/aquinas/summa/SS/SS047.html> : 4/19, obtido em 
2003.02.01. 
683. Garcia de Resende, Miscellania, In id., Crónica de D. João IL e Miscelânea, 1973 : 375. 
684. Livro dos Conselhos, f. 115v, 1982 : 106. 
685. Livro dos ofícios de Marco Tulllo ClceramJ. 58v-59,1948 : 142. 
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Retomando as ideias expostas anteriormente, relativas à obra formosa, como termo médio entre as 

obras comum e eloquente, podemos compreender que o conselho e a prudência designam, para o 

exercício da ars da arquitectura e da re aedificatoria, uma posição essencialmente mediadora e uma 

condição temperada. 

Albert, De reaed. ix, [x] costruire in modo da ottenere 1'approvazione degli uomini di costumi splendidi, senza 

peraltro esser riprovati dagli uomini frugali, può provenire dall'abilità di un artista dotto, saggio e giudizioso. 

Uma sabedoria do exercício profissional que se exerce ao encontro desse meio termo, e inclina a 

uma conformação da obra como meio termo. Obra concertada, obra com as qualidades 
arquitectónicas de concinnitas e obra que merece o concentus dos homens. 

Do mesmo modo, a posição do exercício disciplinar é compreendida como um meio termo e é 

orientada a partir de um meio como centro. Heinrich Tessenow aludia à ideia de um lugar central, 

tomado pelo mundo da artesania, a partir do qual poderia ser compreendida a distância dada pela 

qualidade artística de certas obras, ou pela fabricação em série e o artefício artesanal . As figuras 

de um meio termo e de um centro parecem indicar que a ars da arquitectura se desenvolve numa 

condição fundamental de "diástole". Uma espécie de movimento de mínimas e máximas oscilações 

que gravita, ao centro, no atamento a um fundo comum, ao qual é reportada a compreensibilidade 

da obra pela e|novação das linguagens, e a partir do qual se abrem, pela diferença, o diferimento de 

singularização e o engenho do novo. 

Enquanto a arquitectura foi esse saber de ars, declinado no reconhecimento de que a prudência 

implicava conciliar o sentido de responsabilidade perante os outros na acção edificadora, o juízo e 

o conselho fundavam o pensamento do sentido da obra e orientavam a determinação da sua 

condição mediadora como um trabalho de encorporação de valores comuns. 

Heidegger comprazia-se um dia por o seu trabalho correr com a regularidade da batida longínqua 

de um lenhador na floresta da montanha, e escrevia que já não sentia necessidade do que é 

"interessante". Sensivelmente ao mesmo tempo, Tessenow formulava, de outro modo, um mesmo 

desejo de fundar um trabalho de acento comum. Inquirido sobre a ideia de uma linguagem comum 

e unitária para a arquitectura, frente à linguagem da academia, afirmava que não havia tangencia 

possível entre as duas. Havia que procurar «uma linguagem acessível que exprimisse o 

reconhecimento de uma qualidade específica da arquitectura, que é aquela de ser obra colectiva», 

quase a manifestação de uma «tendência natural»: 

686. Albert, L'Architeiiura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 854. 
687. Fer: 311. 
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Grassi 1977. Oltre che un dato osservato, un linguaggio comune e prestabilito è una condizione necessária 
delParchitettura, è, possiamo dire, una tendenza naturale, anche se non sempre realizzata pienamente. 

A noção de um fundo comum que tem interesse (mas não procura ser interessante) torna possível 

compreender a origem da formação da linguagem arquitectónica como um fundo de 

compreensibil idade alargada. 

As palavras de uma linguagem (de arquitectura) nomeiam objectos/elementos arquitectónicos. 

Desse modo principia a designação da raiz e de um tronco comum de um fundo disciplinar, como 

um cantus firme que detém um interesse fundamental para a articulação de sintaxes possíveis. O 

uso dará lugar à formação da particularidade, ao reconhecimento de elementos de singularização da 

identidade. Acentos de linguagem sobre um fundo comum. Em certa medida, é como se a batida 

regular do lenhador se tornasse, na condição da acção particular, o fundo necessário à arte da fuga 

no singular. Não uma fuga por meio do "interessantezinho", mas fuga do que, sendo individuado, 

se torna inter|esse . 

Juízo e conselho formam o entendimento e a arte de deliberar em arquitectura, e a prudência torna-

se ponderação do agir. O sentido de decorum é um sentido da obra na sua circunstância própria, 

singular; a sua cópia, noutro contexto, não a repete, antes sugere uma nova interpretação, 

porventura em estranha perversão da ideia original (a "torre de Belém", Cabo Verde). 

Nesse sentido, conhecendo que «a arquitectura é, primeiro que tudo, uma actividade prática», como 

diz Grassi, vendo as coisas e transportando-as , como pode a arquitectura ser entendida e pode 

ser conhecida no seu acerto, senão pelas obras, consideradas uma por uma, e cada uma no singular? 

E se o conceito de concinnitas (numerus, finitio e collocatio) de Alberti explicita uma resolução 

aplicada à arquitectura dos conceitos de número, peso e medida, da tradição grega ejudaico-cristã 

desde a Antiguidade, para fazer a designação do acordo de relações e a correspondência do corpo e 

das partes, que definem a harmonia da natureza da obra, e que a obra manifesta e nós aprendemos 

(praticamos par)a ver... então como podemos saber de arquitectura e entender o seu concerto, senão 

estudando obra por obra, e cada uma no singular, incluindo aquelas que "não têm interesse" e são 

comuns? 

As perguntas devolvem, sob a forma de pontos de vista e de alinhamentos de referimento, os 

domínios do entendimento do exercício da arquitectura, no tempo. Esse entendimento segue duas 

vias de reflexão. Procede pelo reconhecimento da ordem, em que deve inscrever-se uma nova obra, 

688. Grassi "Sei risposte .. ." (1977), L 'archiíettura come mextiere e altri scriíli, 1995 : 205. 
689. Ver: 68. 
690. Ver:25\. 
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o que significa uma ponderação das linhas de agir, relativamente aos princípios de ordenamento 

aceites. E ajuíza, pratica e concilia, num duplo sentido de acerto e conciliação - intermediação e 

concerto da reflexão, partilhada à maneira conciliar -, a especificação do modo de agir, na 

circunstância da obra precisa individuada. 

O referimento aos princípios de ordenamento aceites não implica a imutabilidade do sistema, 

porque a consagração de uma instância de reflexão mais alargada e de conselho abre o espaço de 

prática da revisão do sistema, a partir do seu interior. Uma prática no concreto do desígnio de uma 

obra, e no concreto da mudança aplicada. Em certa medida, a instância do conselho não marca 

simplesmente o ponto de reflexão entre um entendimento que assenta no saber do conhecido, e um 

entendimento do saber "o que fazer" e "como fazer" da acção deliberativa e executiva (o projecto e 

a edificação da obra). Mais do que ponto de inflexão da "teoria" à "prática", o conselho configura a 

instância de elaboração da continuidade do movimento de reflexão entre saber de fazer relativo à 

obra feita, e o saber de fazer do que há-de ser a obra nova. 

No tempo que estudamos, as pessoas conheciam a arquitectura porque entendiam o apercebimento 

da obra feita, e podiam reconhecer o seu sentido no tempo, fazendo uma recondução aos 

conhecimentos da sua "teórica". Podiam, ainda, imaginar por meio de descrições e referências de 

similute a partir das coisas que conheciam e sabiam. A arte da obra era a da sua razão e ordem. 

Albert, Dereaed. vi, pi]. . . . facere qui||dem aliquid certa cum ratione artis est. 
ibidem.. . . e il creare qualcosa con siffatti criteri è próprio dell'arte. 

Albert, De re aed. IX, [x]. Omnium ratio et ordo ita comparentur, ut non modo ad opus honestandum certatim conveniant, 
sed ne altera quidem sine alteris per se constare aut satis suam servare dignitatem posse videantur. 

ibidem. L'ordinamento complessivo si disporrà in maniera tale che le singole parti non solo contribuiscano a gara ad 
abbelire l'edificio intero, ma neppure possano stare ciascuna per conto próprio staccata dalle altre, senza perdere per 
ciò stesso il próprio valore.*692 

* La concinnitas albertiana non è l'unione di parti autosufficienti ma la connessione necessária di membra che solo 
nella nuova unità acquistano pieno valore. 

Às razões da arte acrescia uma lição de arquitectura, que era a da harmonia dos princípios e valores 

comuns que fundavam a razão do ofício de arquitectar e da arte da edificação, num acordo de 

simetria que enquadrava a razão individual de agir na vida, e a sua responsabilidade perante a 

comunidade dos homens. 

A instância de conselho retirava a sua força de um reconhecimento de princípios partilhados em 

comum, e do pensamento da obra em estreita relação com a sua concretização, conciliada numa 

convergência de propósitos dos intervenientes, desde o dono da obra, ao mestre artífice, a quem era 

691. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 449|448. 
692. Alberti, VArchitettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 851|850 ; Portoghesi, ibid. : 850(2). 
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cometida a responsabilidade de conformar a obra, imprimindo à intervenção uma qualidade 

concertada num consenso alargado. 

Contudo, o quadro que fomos traçando para o início da época moderna esboça já os primeiros sinais 

de uma mudança que irá trazer consigo uma desarticulação progressiva dos círculos de acerto 

próximo e "socialmente integrado" da acção edifícativa, em que se formava o entendimento da obra 

atilada. 

No interior da disciplina, as transformações dão-se com a especialização de competências próprias 

em diferentes domínios da arquitectura, e com a intermediação do processo da edificação, desde o 

desenho do projecto à sua execução, numa progressiva autonomização da concepção da obra, 

relativamente à sua edificação. Além disso, a mudança é acentuada pela intermediação de instâncias 

de transmissão autónoma da informação e dos conhecimentos, por via da impressão escrita e 

desenhada, e da instituição do sistema de transmissão de ensino compartimentado que abre a via de 

uma formação "academizante", menos ligada ao estaleiro da obra. Essas mudanças acompanham a 

sistematização do processo da edificação, organizado sob a forma de uma estrutura diferenciada 

com competências e responsabilidades específicas, distintas e autónomas, que irá substituir uma 

parte dos antigos procedimentos, assentes numa relação personalizada entre o individuo e a obra, 

desde a sua ideação à edificação, a que fazia jus a designação nominal de «mestre da obra de ...». 

Nos tratados de Francesco di Giorgio são inúmeras as referências à experiência e subtil engenho do 

arquitecto. Já é menos frequente a indicação do concurso de uma instância de conselho, cujo papel 

seria o de enquadrar a acção do mestre, na parte de formação de um juízo próprio, e de informação 

das decisões a tomar no exercício das suas competências. O louvor do conselho do duque de Urbino 

e de Fernando de Aragão não se confundem com o mérito pessoal (de invenção [da solução]), 

reclamado pelo mestre, muito embora a ambiguidade da formulação deixe a impressão de que todo 

o louvor deve ser reconduzido ultimamente à acção esclarecida dos seus mecenas. 

Giorgio, Tratt. S/M, v, [Fonne di rocche e fortrezze]. Per la qual cosa, conoscendo questo peso alli umeri mei essere molto 
maggiore che a quelli si conviene, non ária per alcuno modo ardito di pigliares questa [árdua e per]dura província*, 
per non volermi come presuntuoso vendicare** \M50\ el nome e [la] gloria, quale poço inanzi ha detto convenirse a 
chi [di] simili remedi fusse inventore, se non fusse stato el fomento e lo aiuto che mi ha dato el mio ill<ustrissi>mo 
D. S. Federigo Duca di Urbino. [Laude dei Duca dVrbino] La prudenzia incredibile e sapienza del quale, dal pensiero 
mio ha tolto ogni dubbio e timoré che per [la] altezza delia materia a me potesse surgere. Imperoché dell'arte militare, 
a cui questa parte è affine \S 20| per li fatti soi, si può dire senza suspizione di mendacio essere stato eccelente sopra 
tutti li [altri] capitanei che dal tempo dei Romani in qua sieno stati reputati famosi, e certamente invitto doveria essere 
cognominato. Perché sua S<ignoria> nel principio delle battaglie usava consiglio e prudenzia massima, e se per 
disordine o difetto d'alcuno suo sottoposto lo esercito fusse stato per periclitare, con ammirabile audácia la vittoria 
restituiva.693 

* pigliare questa . . .provinda: trattare questo difficile argomento. ** vendicare: attribuire. 

693. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 424-425. 
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Proclamando o espaço próprio do seu exercício disciplinar da arte e da ciência da arquitectura, 

Francesco di Giorgio afirma-se como criador de arquitecturas, mais do que outros seus 

contemporâneos, mestre formado na prática da obra e realizzatorefattivo, «pratico e sciente», e não 

escrevente do pensamento teórico, como Alberti, ou de sonhos de uma "poesia" arquitectural, como 

Colonna, e da visão de arquitecturas ideais, como Filarete. 

Giorgio, 'ïrati. T/L, [Templi]. Ma se l'architettore non ha prespicace singulare ingegno e invenzione, none aspetti mai 
perfeitamente tale arte esercitar potere, impero che 1'architettura è solo una sottile immaginazione concetta in nella 
mente la quale in nell'opra si manifesta. Anco è da notare che d'ogni e ciascuna cosa non si può la ragione assegnare, 
perché lo ingegno consiste più in nella mente e in nello intelletto dell'architettore che in iscrittura o disegno, e moite 
cose accade in fatto le quali l'architetto overo opratore mai penso. E impero bisogna che esso architettore sia pratico 
e sciente, memorioso e che abbi letto e veduto moite cose e alla cosa che segue* essare preparato. 
* alla cosa che segue: aile eventualità che si possano presentare ulteriormente. 

Os termos da formulação de F. di Giorgio ecoam em passagens de Francisco de Holanda695. 

Assim se anuncia o perfilamento de um exercício da arquitectura de sentido novo: 
Giorgio, Trait. S/M, [Preambolo] affermo Tarte e scienzia délia architettura, délia quale secondo le forze dei mio débile 

ingegno intendo trattare,.. .696 

A arquitectura é inteiramente invenção da obra e arquitectar. Engenho e ars da edificação 

concertada. Mas, preparada a transmutação de subtil engenho em ciência certa, e acertado o 

método, fundado no desenho e na construção, segundo a razão de uma teoria, regida por preceitos 

e experimentada por regras e normas, não deixa, por isso, a obra de relevar-se na singularidade de 

ars inspirada, fruto da imaginação e do gosto sensível do seu criador. 

Ver e conhecer, a diferenciação e a meditação movem o intelecto, e elevam a uma visão espiritual 

de conhecimento e saber. Ainda e sempre o referimento e a formação de conhecimento através de 

exemplos, mesmo que particulares, agora porém, mediados pela possibilidade de pensar a «subtil 

imaginação» e estudar a sua viabilidade através do desenho. 
Giorgio, Trait. S/M, V [Forme di rocche e fortrezze]. Onde, oltre a tutte le generali e speziali regule [di sopra dichiarate dei modo 
dello edificare le fortezze], è necessário a maggiore perfezione e chiara notizia ponere alcuni esempli in disegno [con 
modi più particulari], per li quali meglio lo intelletto giudichi e con più |S 27v| fermezza ritenghi [el modo dello 
edificare], però che [comune opinione è che] li esempli più movino Vintelletto che le parole generali, massime quelli 
che non sono molto esperti et eruditi. 

As palavras usadas por Francesco di Giorgio para designar a qualidade da sabedoria de ver - um 

«ver mais espiritual, puro e perfeito» numa passagem que precede este excerto (os termos 

lembram a designação de um modo puro e inornate) - são decisivas para compreender um outro 

passo que encerra o seu conceito do que é verdadeiramente importante na invenção do novo: 

694. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 36. 
695. Ver : 12,1082. Holanda, Da Pintvra antigva, ii, 1930 : 66 ; ibidem, xv, 1930 : 99-100. 
696. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 298. 
697. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 445. 
698. Ver : 885. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 444-445. 
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Ordem e conselho da arquitectura | O conselho 

A suma simplicidade do que é mais fácil e breve, e mais facilmente pode ser compartido em comum 

por todos, eis o conselho formado segundo o juízo do mestre. 
Giorgio, Tratt. S/M, V [Forme di roccheefortrezze]. Non debbano ai mio iudicio essere vilipese [quelle vie et] instrumenti che, 
in quanto alio intendere quelli et esercitarli, hanno in sé piccola suttilità di segreto con facilita,* come per alcuni 
indiscreti si fa spesse volte. Imperoché li instrumenti e mezze cagione non solo né utili né necessarie, se non per 
conseguire [Che li secretistanno in minima cosa] l'ultimo fine overo effetto [dell'agente]: adonque, quanto di minore 
[momento e] difficoltà e maggiore simplicità sara quello che ci conduce al desiderato fine, tanto più potente se debba 
esistimare, peroché per quello più facile e breve si può tutto, che per li altri più [e più] difficile si poteva. [E benché 
dipoi che sono trovati sia facile metterli in opera et intenderli, non è però facile la invenzione, la quale a rari è 
concessa, come avviene in ogni scienzia moite suttilità à solo da ingeniosissimi omini e peritissimi essere state 
trovate, le quali, insegnate, facilmente da ciascuno di mediocre intelletto sono intese. El simile in questa arte avviene, 
ma cui perfezione nella invenzione consista, e senza quella male si può le invenzioni delli altri usare.] 

* piccola suttilità . . .con facilita: modesto segreto di funzionamento e una grande facilita di attuazione. 

O segredo da invenção está nas mínimas coisas. A invenção surge como um raro vislumbre de 

«pequenas subtilezas», mínimas diferenças que fundam a possibilidade de um novum, que outros 

poderão usar. Uma simplicidade clara e uma reconhecibilidade comum, mínima variação e 

minoranza de resultado são o que serve a causa comum da invenção. 

699. Giorgio, Traitai/, 1967, tomo II : 428,(3)-429. 
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14 Conclusão 



14.1 A possibilidade de conhecimento 

A exposição parece encaminhar a conclusão para o entendimento de que não encontrámos uma 

explicação sintética da arquitectura, na sua temporalidade, que permitisse reduzir os factos 

observados a uma teoria simples e respondesse com clareza aos propósitos anunciados no início do 

trabalho. 

Mais do que a identificação precisa da natureza de uma fractura no tempo, que permitisse delimitar 

o que é medieval, contra o moderno, concluímos por infinitas oscilações de pequenas diferenças e 

diferimentos de "mais" e "menos", que fazem deslocamentos de acentuação do sentido das coisas, 

e observamos concordâncias e contemporalidades de contrários. Num mesmo tempo, os agentes 

podem fazer uma coisa e o seu contrário, e as intervenções e as obras podem ser lidas num sentido 

e no seu contrário. O interesse está na leitura desses sentidos contraditórios, e no reconhecimento 

da sua necessidade, pelos sentidos de utilidade, finalidade e conveniência que fundamentam a sua 

legitimidade, ao tempo. 

Um sentimento de inapropriado releva dos modelos explicativos que fazem o entendimento de 

factos, sob o modo de um ordenamento por convergência e similitude de formas externas, no 

pressuposto da sua coincidência com uma natureza intrínseca - o todo envolto num espírito do 

tempo. Daí, um passo para o agrupamento de obras e a formação de uma entidade estilística, 

sustentada numa correspondência natural com um determinado espaço-tempo. É nesse ambiente 

que se desenvolve a noção de unidade de estilo como Epochenstil que é "substituído" na 

sucessão de compassos temporais, e se forma a ideia de passagem de uma unidade estilística a outra. 

Mas também a imagem de ponte que sugerimos no início, e a figura de uma relação de afinidade 

com a penúltima geração, de Bruno Taut701, relevam dessa mesma visão de alternância de 

tendências estilísticas, sucedendo-se na contradição dos seus modos e no retorno a referências 

dominantes de gerações anteriores. 

Um modelo de explicação de convergência unitária atende à recondução das particularidades ao 

geral, numa redução interpretativa que sublinha os aspectos de similaridade e os propósitos comuns, 

e margina dinâmicas variantes e divergentes. Não é essencial a tematização metodológica da razão 

das diferenças e diferimentos, que permanecem indeterminados à margem, como expressões 

variáveis de uma vontade de singularização, e como mostras do aleatório da circunstância local. As 

700. Schmoll gen. Eisenwerth, "Stilpluralismus statt Einheitszwang . . .", Argo. Festschrift, 1970 : 77-95. Martin Gosebruch, "Epochenstile - historische 
Tatsãchlichkeit und Wandel des wissenschaftlichen Begriffs", Zeitschriftfiir Kunstgeschichte, Nr. 44 (1981) : 9-14. 
701. Bruno Taut, Bauen: derneue Wohnbau, hergestellt v. d. Architektenvereinigung "Der Ring" (Leipzig: Klinkhardt & Biennann, 1927) ; documentos 
electrónicos obtidos em uri: <http://www.theo.tir-cottbus.de/D_A_T_A/Architektur/20.Jlidt/BrunoTaut/DerneueWolinbauII.htm> e <http://www.theo.tu-
cottbus.de/D_A_T_A/Architektur/20.Jhdt/BranoTaut/DerneueWohnbauSeite5.htm> (2001.11.22; 2003.01.07). 
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Conclusão I A possibilidade de conhecimento 

conclusões apontam a valorização dos elementos factuais que permitem o enquadramento das obras 

num "espírito" de tempo, em virtude de semelhanças estilísticas e estéticas decantadas e 

reconduzidas a referências-paradigma. O enquadramento pressiona a definição classificatória que 

enfatiza a divisão e a separação. No processo, a via de entendimento circula entre o conhecido e o 

reconhecido, num eterno ciclo de assunção do enquadramento mais geral por semelhança. 

Mas a formalização de tais entendimentos não é central para a natureza do fazer da arquitectura e 

da obra que é, essencialmente, um caminho de agir, pensamento da arquitectura e especificação da 

presença transformadora da obra no espaço. Ensinar as diferenças, e provar que coisas que parecem 

idênticas são na realidade diferentes, essa a direcção do pensamento traçada por Wittgenstein . 

Para a disciplina tem interesse a articulação do mínimo princípio de assento da ideia que marca uma 

abertura e viabiliza a possibilidade de um novo acento. Um deslocamento de acento, para o qual o 

tempo dará a forma para esse novo sentimento. 

Taut 1927. Die Zeiten miissen erst die Form fur das Gefuhl schaffen. 

idem, trad. Os tempos precisam de criar primeiro a forma para o sentimento. 

Além disso, é determinante a noção de percurso, o caminho que vai sendo traçado com a definição 

da obra, numa ponderação de mínimas e "máximas" oscilações, contra o fundo do conhecido, de 

ideias e de saberes. 

Um caminho ou a doutrinal A explicação da propriedade da interrogação é dada por um comentário 

a uma passagem dos textos da Escritura Sagrada. 
Jo. 14.6. Dícele Jesus: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadia va al Padre sino por mi. 
Act. 18.25. Este había sido instruído en el camino dei Senor 

«El camino dei Senor: ahora se diria la doctrina Cristiana», assim é anotada a passagem num 

comentário para elucidar o seu sentido704. A diferença de designação condensa a profunda mudança 

operada, no tempo, nos caminhos do entendimento e nos processos de formação de conhecimento, 

e sintetiza uma parte substancial da mudança de pensamento das coisas e da dinâmica da acção. Da 

mesma diferença participa o pensamento de dynamis/energeia, em alternativa a potência/acto, 

assim como, em particular, a ideia da ênfase colocada no processo do projecto, em alternativa à 

valorização do aspecto decisório da opção pelo tipo. 

702. Ver : 36. 
703. Bruno Taut, Bauen: derneue Wohnbau (Leipzig, 1927) ; documento electrónico obtido em uri: <http://www.theo.tu-oottbus.dfe/D_A_T_A/Architek-
tur/20.Jhdt/B.../DemeueWohnbauII.ht>) : 1/9. 
704. Bover e Cantera, Sagrada Bíblia: version critica, [comentário ao versículo Act 18,25], 4" ed. 1957 : 1448. 
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«O "caminho" [é] uma figura (Bild), ou uma parábola, ou um ensino [Lehre]? A interrogação 

surge no contexto de uma reflexão sobre as limitações da crítica moderna de um fragmento de 

Heraclito. 

Heraclito [/ HippolyW]. The way up and down is one and the same.706 

Mínimas oscilações e "máximos" pequenos deslocamentos de acento traçam um infinito recomeçar 

de novo, numa obra, e fazem a sua ligação comum com o conhecido. «Acima de tudo, o progresso 

tem em si que parece muito maior do que na realidade é», este o pensamento que Wittgenstein toma 

como mote, no início de uma versão tardia dos seus apontamentos de Investigações filosóficas: 
Wittgenstein, cit. mote de Nestroy. Ùberhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel grosser ausschaut ais er wirklich 
ist.707 

Se há uma especificidade do conhecimento de arquitectura essa será de que, no interior da 

disciplina, o entendimento de arquitectura é o que permite pensar a obra, projectar um caminho e 

fazer o seu percurso: saber o que fazer, saber como fazer, saber de fazer. 

De fora do seu domínio próprio, os que olham a obra feita tentam, porventura, construir os 

fundamentos de uma (outra) ciência, a da sua interpretação que, tal como uma doutrina e os 

andaimes de uma estrutura, aproximam à obra, como objectos, para conferir numa leitura aplicada. 
Schwarz 1960. Wer in der Lehre der Àsthetik gelernt hat ein Werk in sorgsamer Beschreibung und Analyse zu 
untersuchen und daraus Schlilsse auf seine Geistigkeit zu ziehen, mag finden, dass ihn das, was hier gesagt wird, 
nicht viel angeht... Aber es geht hier gar nicht um Wert oder Unwert bestimmter Bauwerke. Sie sind nur Beispiele, 
an denen einige allgemeine Gmndsátze zu entwickeln sind, und wenn ich dafiir eigene Bauten wâhlte, geschieht das, 
weil ich nur bei diesen ganz genau weiss, was ich damit gewollt habe. Wir Baumeister pflegen nicht die Fragen der 
Kunstbetrachter zu stellen. Wir sprechen wenig ílber asthetische Dinge, sie verstehen sich von selbst, es fehlt uns der 
Abstand, die notwendige Fremdheit, und der eigene Bau ist fur uns kein Gegenstand Aber vielleicht spilren diese 
Kunstbetrachter, wenn sie auf unsere Weise zu sprechen hinhõren, nicht nur die Unvollstãndigkeit unserer, sondem 
auch ihrer Weise, an diese Dinge heranzugehen. Dem ãsthetischen Verfahren entzieht sich zum Beispiel beinahe die 
ganze Techne eines Bauwerks, die doch ein grosser Teil seiner Geistigkeit ist. Und Bûcher, die vom Standpunkt des 
Betrachters her geschrieben sind, leisten ais Werklehre beinahe nichts, sie sprechen ilber fertige Dinge, bringen fast 
nichts in Bewegung und beraten keine schõpferische Bewegung wahrend ihres Vorgangs. 

Idem, trad. Quem aprendeu na doutrina da estética a investigar uma obra segundo cuidado descrição e análise, para 
concluir sobre a sua espiritualidade, achará que o que aqui é dito não lhe diz muito . . . Mas aqui não se trata do valor 
ou não valor de determinadas obras de edificação. São apenas exemplos, com base nos quais são desenvolvidos 
alguns princípios fundamentais, e quando escolhi as minhas obras, para o efeito, tal aconteceu porque apenas nessas 
eu sei com precisão, o que quis com elas. Nós os mestres construtores não costumamos colocar as interrogações dos 
críticos de arte. Falamos pouco sobre questões estéticas, elas compreendem-se por si, falta-nos a distância, o 
necessário alheamento, e a própria obra construída não é para nós um objecto. . . . Mas talvez esses críticos de arte 
intuíssem, se ouvissem o nosso modo de falar, não apenas a nossa insuficiência, mas também a do seu modo de 
abordar as coisas. O procedimento estético subtrai-se, por exemplo, praticamente a toda a techné de uma edificação, 
que é, certamente, também uma grande parte da sua espiritualidade. E livros que são escritos do ponto de vista do 
observador, não servem praticamente como ciência das obras, apenas falam de coisas feitas, quase não suscitam um 
sentido de abertura e não consideram qualquer momento criativo do seu processo. 

705. Reinhardt, Hermes 77 (1942), in Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 109. 
706. a Hippolytus, Refutatio IX, 10,4, in Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 105. 
707. Nestroy, in Wittgenstein, Phiîosophische Unlersuchungen, "Spátfassung (TSUI)", 2001 : 741. 
708. Schwarz, Kirchenbau, 1960 : 5-6. 
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Conclusão I A possibilidade de conhecimento 

Se procuramos os caminhos da arquitectura, pensando ao longo de linhas que foram sendo traçadas, 

concluímos que não parece possível chegar senão a uma compreensão de fragmentos, tantos 

quantos aqueles ditados pela sucessão de pontos de vista colocados, pelas perspectivas abertas e 

pelo caso particular das obras consideradas. 

No limite, se o quadro que pode ser relevado é o de obras, tomadas cada uma por si e nas suas 

ligações, caso a caso, então, é a possibilidade de pensar em teoria que é interrogada. Em vez de citar 

rupturas claras, seria necessário seguir percursos de oscilação contínua que realizam uma 

progressão do pensamento disciplinar por um aferimento e modificação de variações mínimas e 

máximas que transforma. Seria necessário referenciar os sinais de um primeiro diferimento, esse 

deslocamento de acentuação que, primeiro que tudo, torna possível a mudança, a torn necessária, a 

clara e inevitável. 

Referimos deslocamentos de acentuações, por oposição a fracturas, que nomeamos no início. Por 

esse meio, é invocada uma imagem que tanto desconstrui a ideia de força de impacte, parecendo 

indicar que (quase) nada se passa, como transporta tudo o que de importante se passa, para o próprio 

princípio de deslocamento e para um primeiro momento de oscilação de acento. 

Por mais paradoxal que pareça, o que transforma não é a adesão a um valor estilístico nem é o facto 

individuado e singular, mas o poder conjugado do diferimento e da indiferenciação. Uma variação 

inerente à definição da própria coisa, da qual deriva uma diferença, mas sem perder uma ligação de 

recondução ao comum, assegurada pela continuidade de uma parte de indiferença. 

Heraclito [/Hippolytusa]. They do not apprehend how being at variance it agrees with itself: there is a connexion working 
in both directions, as in the bow and the lyre.7 

Talvez a parte mais difícil de pensar seja a do sentido activo que toma o princípio de indiferenciação 

na formação do novo. 

Heráclito/Themistiusa The real constitution of things according to Heraclitus is accustomed to hide itself,. . . 
Heraclito [/Hippolytusa]. An unapparent connexion is stronger than an apparent;. . . 

F. L. Wright fez uma notação dessa ideia, na perspectiva da inovação, chamando a atenção para o 

modo como o novo mundo precisa tomar consistência e tornar-se profundidade e integridade, pela 

incorporação, na sua espessura, do que preserva à transmissão. 
Wright 1927. The new world begins to be when the little "thickness" we have had in the old one becomes depth and our 
sense of depth becomes sense of the thing, or the quality in it that makes it integral - gives it integrity as such. With 
this "quality" the new world develops naturally in three dimensions out of the one which had but two. . . . 
. . . So this new world is no longer a matter of seeming but of being. 

709. a Hippolytus, Rejutatio IX, 9, 1, Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 203. 
710. aThemistius, Or. V, 69B, Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 227. 
711. a Hippolytus, Refulatio IX, 9, 5, Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 222. 
712. Wright, "In the cause of architecture V: The new world" {The Architectural Record, 1927, Oct.), The Collected Writings, 1992, vol. I : 245,246. 
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A possibilidade de retorno dá-se com uma nova tematização da /«diferença, actualizada com a sua 

repetição de novo. Na repetição, abre-se a sua nova possibilidade. A nova presentação marca um 

debilitamento do espectacular, que se torna, por si, qualidade temporal e histórica. 

Heidegger 1927. Die eigentliche Geschichtlichkeit versteht die Geschichte ais die »Wiederkehr« des Mõglichen und 
weiss darum, dass die Mõglichkeit nur wiederkehrt, wenn die Existenz schicksalhaft-augenblicklich fur sie in der 
entschlossenen Wiederholung offen ist.713 

idem. L'historialité propre entend l'histoire comme la «résurgence» du possible et sait bien que la possibilité ne 
resurgit que si l'existence, dans sa présence destinale à l'instant, lui est ouverte dans la répétition résolue.714 

idem. La historicidad propria comprende la historia como el "retorno" de lo posible, y sabe de que la posibilidad solo 
retorna cuando la existência es en franquia para ella en la reiteración resuelta, en el modo de la "mirada" y bajo la 
forma de destino individual. 

Em certa medida, podemos olhar a "resposta" que a obra transporta - a sua significação -, como um 

concerto e um princípio de assento do que é visto (e é tomado e apropriado) do mundo comum, 

mediada pela acção de interpretação pessoal do seu autor que, com juízo (e conselho) resolveu a 

circunstância precisa da obra e definiu a sua condição vária. 

A condição do trabalho em arquitectura - esse ver e transportar - é um processo lento e cumulativo, 

uma pesquisa fragmentada que não autoriza a extrapolação geral de conclusões, e se furta a 

interpretações definitivas. E a obra representa essa acção. Assenta um ponto de vista e abre uma 

perspectiva. A sua abertura são as questões que foram colocadas, e o modo como serviram para 

lançar luz sobre os caminhos trilhados e constituíram as marcas de um percurso seguido. Kahn 

escreveu que «uma questão é infinitamente mais poderosa que a resposta»: 

Kahn 1959. A good question is one that touches realization; it touches order, whereas an answer is very fragmentary in 
comparison to it. I never really got to architecture by simply taking convenient things; it was through the unfamiliar 
that I had learned and realized what architecture really was.716 

Encontrar a interrogação certa, mais do que seriar respostas, está nos fundamentos do entendimento 

das coisas. As questões tocam a natureza das coisas que precisam ser conhecidas, para "explicar" a 

arquitectura, e abrem a possibilidade de fazer uma teoria do conhecimento (da obra). Contudo, se 

com uma "teoria" se pretende uma estrutura de explicação, por unidades progressivamente mais 

abstractas, que sintetize a descrição do desenho da forma, numa fórmula simples e clara, de tal 

modo que seja possível extrair consequências - imitar a sua repetição e antecipar a sua evolução, a 

sua especificação em outras circunstâncias -, então esse conhecimento sistemático não parece 

possível. 

713. Heidegger, Sein undZeit, 8. Aufl. 1957 : 391-392. 
714. Heidegger, Être et temps, 1986 : 456. 
715. Heidegger, El ser y el liempo, 1962 : 422. 
716. Kahn, "New Frontiers in Architecture: CIAM in Otterlo 1959" (1959), Louis I. Kahn: writings, 1991 : 93. 
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Conclusão I A possibilidade de conhecimento 

Na arquitectura, o processo é cumulativo (o que é visto e transportado) e selectivo, mas os 

procedimentos de selecção não são exaustivos. Também não há lugar a uma aplicação sistemática 

de princípios dedutivos. Tudo tem um antecedente, contudo não se aplica a afirmação «toda a 

dedução ocorre a priori» . 

Wittgenstein 1918. 5.1361 Não podemos inferir os acontecimentos futuros dos acontecimentos presentes. 

Assim, o recurso a valores tardios, para compreender acontecimentos antecedentes, e enquadrá-los 

numa linha evolutiva não pode ser feito sem uma operação redutora de selecção dos valores 

elegidos como antecedentes, de entre outros descartados, em função da formação da visão integrada 

da continuidade. 

No limite da obra complexa, não é possível descrever inteiramente "que coisa é" a sua concepção, 

e não é possível conhecer e explicar inteiramente os seus fundamentos próximos e mais longínquos. 

A explicação de um caso singular não pode ser comprimida numa teoria mais concisa, do que 

aquela que tenta a descrição desse caso e a sua interpretação, sabendo que não é possível atingir a 

completude de sentidos do que a obra é. Daí, também, que não exista em abstracto a possibilidade 

de antecipar o programa necessário e suficiente à definição integral da obra, fora do conselho e do 

sentimento da sua prática particular. 

Uma lição para o interior da disciplina, na medida em que a resistência de uso da obra, no tempo, 

associa a precisão no singular à sua contenção numa indiferença essencial. Indiferenciamento e uma 

qualidade de não aparência (Unscheinbarkeit) tomam um lugar maior no trabalho edificatório. 

Recorremos inúmeras vezes à designação "pensar a arquitectura", fazendo a notação do sentido 

transitivo da expressão verbal. Não "pensar sobre a arquitectura", nem "pensar sobre o objecto de 

arquitectura", mas pensar a arquitectura e pensar a obra, esse parece ser um entendimento 

disciplinar do caminho. Ao encontro dessa ideia vai um pensamento de Heidegger sobre os 

caminhos de floresta {Holzwege), e a reflexão de Hannah Arendt sobre a metáfora. 

Heidegger [1935-1946], 1950. Holz lautet ein alter Name fur Wald. Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jãh im 
Unbefangenen aufhõren. 
Sie heissen Holzwege. 
Jeder verlãuft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint es, ais gleiche einer dem anderen. Doch es scheint nur so. 
Holzmacher und Waldhuter kennen die Wege. Sie wissen, was es heisst, auf einem Holzweg zu sein.719 

Idem. Holz [madeira, lenha] é um nome antigo para Wald [floresta]. Na floresta [Holz] há caminhos que, o mais das 
vezes sinuosos, terminam perdendo-se, subitamente, no não-trilhado. / Chamam-se caminhos de floresta [Holzwege]. 
I Cada um segue separado, mas na mesma floresta [Wald]. Parece muitas vezes, que um é igual ao outro. Porém, 

717. Wittgenstein, Tratado, 5.133, 1987 : 85. 
718. Wittgenstein, Tratado, 1987 : 85. 
719. Martin Heidegger, Holzwege (Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1950, 7. durchgesehene Aufl., 1994) : 3. 
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apenas parece ser assim. / Lenhadores e guardas-florestais conhecem os caminhos. Sabem o que significa estar 
metido num caminho de floresta. 

A utilização transitiva do verbo pensar serve para designar um modo de pensamento que procura o 

aprofundamento das coisas à semelhança de um caminhante que se acolhe à floresta para seguir os 

caminhos dos lenhadores, em vez de percorrer as estradas amplas da investigação de problemáticas. 

Arendt 1969. [Conferência acerca de Heidegger, no dia do seu octogésimo aniversário] In dieser ganz und gar 
unkontemplativen Tãtigkeit bohrt er sich in die Tiefe, aber nicht, um in dieser Dimension - von der man sagen 
kõnnte, dass sie in dieser Weise und Prãzision vorher schlechterdings unentdenkt war - einen letzten und sichernden 
Grund zu entdecken oder gar zutage zu fõrdern, sondern um, in der Tiefe verbleibend, Wege zu legen und 
»Wegmarken«* zu setzen. Dies Denken mag sich Aufgaben stellen, es mag mit »Problemen« befasst sein, es hat ja 
naturlich immer etwas Speziflsches, womit es gerade beschâftigt oder genauer wovon es gerade erregt ist; aber man 
kann nicht sagen, dass es ein Ziel hat. Es ist unaufhorlich tatig, und selbst das Wegelegen dient eher der 
Erschliessung einer Dimension als einem im Vorhinein gesichteten und darauf ausgerichteten Ziel. Die Wege diirfen 
ruhig »Holzwege« sein, die ja gerade, weil sie nicht zu einem ausserhalb des Waldes gelegenen Ziel filhren und »jah 
im Unbefangenen aufhõren«**, demjenigen, der den Wald liebt und in ihm sich heimisch fuhlt, ungleich gemasser 
sind als die sorgsam angelegten Problemstrassen, auf denen die Untersuchungen der ziinftigen Philosophen und 
Geisteswissenschaftler hin- und hereilen.721 

* Wegmarken, der Titel der Sammlung von Essays, Vortragen und Vorlesungen aus den Jahren 1929 bis 1962 
(1967). ** Aus der Vorbemerkung zu Holzwege, einer Sammlung von Essays aus den Jahren 1935 bis 1946(1950). 

idem. Cette pensée a quelque chose de perforant qui n'appartient qu'à elle et qui, s'il faut la formuler, réside dans 
l'usage transitif du verbe «penser». Heidegger ne pense jamais «sur» quelque chose; il pense quelque chose. Dans 
cette activité absolument non contemplative, il s'enfonce dans la profondeur, mais il ne s'agit pas dans cette 
dimension - dont on pourrait dire qu'elle était auparavant, de cette manière et avec cette précision, tout bonnement 
non découverte - de découvrir ou de mettre au jour un sol ultime et rassurant, mais, séjournant dans la profondeur, 
d'ouvrir des chemins et de oser des «jalons*». Ce penser peut se proposer des tâches, il peut s'atteler à des 
«problèmes», il a même naturellement toujours quelque chose de spécifique dont il s'occupe, ou plus exactement, 
par quoi il est stimulé ; mais on ne peut dire qu'il a un but. Il est sans cesse à l'oeuvre, et même le frayage des chemins 
sert plutôt à l'ouverture d'une dimension qu'à atteindre un but fixé d'avance. Les chemins peuvent tranquillement 
rester des «chemins qui ne mènent nulle part», justement parce qu'ils ne conduisent pas à un but fixé à l'extérieur de 
la forêt, et «se perdent soudain dans le non frayé**», sont incomparablement mieux à la mesure de celui qui aime la 
forêt et se sent chez lui en elle que les routes à problèmes soigneusement tracées sur lesquelles se bousculent les 
recherches des spécialistes en philosophie et en sciences humaines. 

* Wegmarken: titre d'un recueil de textes et de conférences des années 1929 à 1962 (1967) [dont la plupart ont été 
repris dans les volumes Questions I, Questions II et Questions III]. ** Selon la remarque préliminaire des Holzwege 
[Chemins qui ne mènent nulle part] - titre d'un recueil d'essais des années 1935 à 1946 (1950).723 

A figura de Holzwege é essencial para compreender a natureza dos caminhos do entendimento, 

também em arquitectura, pelo modo como esses caminhos não se perspectivam em função de uma 

meta final, visionada desde o início, antes se objectivam num percurso por caminhos de pé posto. 

A metáfora dá a imagem para a ideia de uma permanência na profundidade das coisas (os caminhos 

não saem da floresta) e de encaminhamento (a figura do caminho trilhado, e das marcas deixadas 

ao longo do percurso). 

720. Martin Heidegger, Caminhos de Floresta ; coordenação científica da ed. e tradução de Irene Borges-Duarte (Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 
Serviço de Educação e Bolsas, 2002) : 3. 
721. "Hannah Arendt fiir Martin Heidegger, zum 26. September 1969",/« Arendt und Heidegger, Briefe, 2. durchg. Aufl. 1999 : 182,(5)-183,(6). 
722. "Hannah Arendt pour Martin Heidegger, À tois pour le 26 septembre 1969", in Arendt, Heidegger, Lettres, 2001 : 180. 
723. "Notes relatives aux documents 1 a 168", in Arendt ; Heidegger, Lettres, 2001 : 332. 

1121 



Conclusão I A possibilidade de conhecimento 

429 Caminhos do conhecimento. Rudolf Schwarz, Von der Bebauung der Erde (Heidelberg, 1949) 

A imagem do pensador e do pensamento é a de um lenhador e do seu ofïcio, que é a floresta; a de 

caminhar os caminhos próprios, por si abertos, e a de abertura de caminhos e do corte da lenha. 

Arendt 1969. [Conferência acerca de Heidegger, no dia do seu octogésimo aniversário] Die Metapher von den 
»Holzwegen« trifft etwas sehr Wesentliches, aber nicht, wie es erst scheinl, dass jemand auf den Holzweg geraten 
ist, von dem es nicht weitergeht, sondem dass jemand dem Holzfáller gleich, dessen Geschãft der Wald ist, auf 
Wegen geht, die von ihm selbst gebahnt wurden, wobei das Bahnen der Pfade nicht weniger zum Geschãft gehõrt 
ais das Schlagen des Holzes.724 

idem. La métaphore des «chemins en forêt» dit quelque chose de tout à fait essentiel, non seulement, que quelqu'un 
se trouve engagé sur un chemin «qui ne mène nulle part» et sans plus d'issue, mais aussi que quelqu'un, semblable 
au bûcheron, à son affaire dans la forêt, va des chemins qu'il fraye lui-même, le frayage n'appartenant pas moins au 
métier que l'abattage du bois.725 

Na imagem da floresta como um lugar de acolhimento (também, figura de perdição) e na imagem 

de caminhar por trilhos, e de seguir atalhos que não procuram uma saída exterior e mesmo, por 

vezes, se extinguem sem deixar um rasto de continuidade, há a ideia de um embrenhamento em 

profundidade que é também um vaguear na espessura das coisas. («A floresta é metáfora para a 

complexidade» ). 

Tais imagens concordam com a natureza do pensamento em arquitectura por várias razões. 

Desenvolvemos uma série de questões em torno da definição intrínseca e essencial da obra de 

arquitectura, em relação com a forma. Apontámos a natureza da concepção da obra, como uma 

composição de partes. Uma parte pode ser antecipada e determinada a priori em função dos 

sistemas de conhecimentos da disciplina. A sua definição objectiva-se com a precisão de uma 

724. "Hannah Arendt fur Martin Heidegger, zum 26. September 1969", in Arendt und Heidegger, Briefe, 2. durchg. Aufl. 1999 : 183. 
725. "Hannah Arendt pour Martin Heidegger, À tois pour le 26 septembre 1969", in Arendt ; Heidegger, Lettres, 2001 : 180. 
726. João Caraça entrevistado por Ana Sousa Dias, "Por outro lado", RTP 2, em 2002, Setembro, 21. 
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definição programática da concepção. A outra parte é variável e aleatória. Só pode ser descrita a 

posteriori e escapa à determinação, porque releva da orientação imprimida pela visão e a 

interpretação pessoal do sujeito e agente da ideia, da sua acção intuitiva e da experimentação com 

as ideias. 

Citámos a noção de que «uma ligação que não é aparente é mais forte que uma aparente» 

(Heraclito). O que confere espessura ao novo é um trabalho de articulação de ligações em 

profundidade, que revolve o mundo conhecido, transformando-o. 

Segundo a figura de Holzwege, o caminho do entendimento poderia ser entendido como um 

caminho de sombra e de profundidade, na visão da complexidade e no vislumbre da infinitude de 

possibilidades; também, caminho de "indizibilidades", quando os trilhos se perdem, suspensos no 

espaço. 

Contra esse fundo de entendimento da arquitectura, a obra ergue o quadro de uma incompletude 

tornada possibilidade finita. A necessidade de realizar a obra, como operação finita, confronta-se 

com a noção de polaridades várias, nos circuitos das ideias: a noção de uma oscilação e de 

deslocamento de acentos que abrem a possibilidade de novos trilhos, para seguir a infinidade das 

ideias, em profundidade e complexidade; e um sentido de princípio de assento, que dá a conhecer a 

direcção de um percurso novo, mas não mostra o seu ponto de chegada. O saber da prática da 

incompletude constitui, nessas condições, um modo específico do arquitectar. 

Acertada a possibilidade de fazer uma descrição e interpretação suficientes da obra, muito pouco se 

avança, apesar disso, no sentido do conhecimento do modo da sua arquitectura. O entendimento de 

que a obra pode ser definida como uma evolução de espécie, derivada a partir de uma ideia 

primordial, geral e necessária - um Urtyp que desencadearia a marca genética da sua concepção -

decorre do pressuposto de que o processo da sua especificação detém uma ordem e uma estrutura, 

susceptíveis de serem racionalizadas e sistematizadas ao ponto da sua formulação antecipada. Ora, 

a clareza da obra como espelho de uma ideia global, concisa e elementar, antecipada nos traços 

essenciais de um Ur-typ, será muito mais um ponto de chegada da interpretação da obra, que o lugar 

da sua determinação à partida. 

Uma ideia inicial, essencial e tudo-abrangente, poderá ser tomada como horizonte limite da prática 

continuada de uma obra e de uma intervenção de arquitectura, realizadas por partes, por sucessivos 

assentos de um novo início, e por fragmentos de incisão pontual que fazem o «corregimento» do 

existente, e lhe dão continuidade, actualizando-o e transformando-o. Mas, mesmo admitindo a 

hipótese da existência de uma ideia primordial com o sentido de uma marca de determinação - a 

impressão do sinal de um tipo, que apontaria a direcção da concepção da obra -, nem por isso estaria 
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Conclusão I A possibilidade de conhecimento 

garantida a determinação do modo da sua formalização. Um ponto de partida, mas várias 

possibilidades de desenvolvimento, e um processo de encaminhamento é, em parte, fragmentado e 

aleatório. É por isso que mais do que a referência potential'actus, a ideia de Heidegger de pensar nos 

termos de dynamislenergeia nos coloca no centro da prática da arquitectura. Dynamis como 

princípio de acção e de transformação, 
Arist. Met. iv.12.1020a 5, vim. 1046a lOsg. [la puissance]... un principe de changement dans un autre être, ou dans le même 
être en tant qu'autre.728 

e a energeia129 na realidade da passagem à acção, como a força de exercer e condição de 

(permanência na) actividade. 

Caminho do entendimento e caminho da prática da arquitectura distinguem-se e interagem entre si, 

na ideação da obra. Nos percursos do entendimento, a imagem dos Holzwege poderia sugerir a 

ausência de uma estrutura ordenada de prossecução do trabalho e o aprofundamento das ideias. Os 

caminhos do pensamento embrenham-se na mata, não tentam sair da floresta e podem suspender-

se, sem continuidade. Decorrem em círculos e entrecruzam-se. Todos os pontos no espaço podem 

significar um assento de princípio. 
Porfirioa/Heráclito. But there is no such thing as a start and a finish of a whole circumference of a circle: for every point 
one can think of is a beginning and an end; for Beginning and end in a circle 's circumference are common according 
to Heraclitus. 

Já os caminhos da prática fazem emergir uma direcção. Implicam um trabalho de acerto e de 

convergência das ideias que hão-de viabilizar a realização da obra. A necessidade de realizar a 

acção e a obra impõem um trabalho de restrição do problema que torne possível a formulação de 

uma solução útil. Essa acção de convergência focada não constitui necessariamente um percurso 

linear. Tal como na imagem da rua direita, no interior urbano, o percurso deverá chegar direito a 

bom termo, mas as estações do caminho levá-lo-ão a embrenhar-se, a curvar-se e alongar-se de 

modo a servir a passagem de lugares principais. 
HiPólitoa/Heráclito. Straight too, he says, and twisted are the same. Of letters [or, of writers], he says, the way is straight 
and crooked {the turning of the instrument called the srew in the fuller's shop is straight and crooked; for it moves 
upwards and in a circle together): it is one, he says, and the same. 

A resolução do problema é apontada a partir da sua delimitação, com a redução a um mínimo 

essencial, para que o problema tenha solução. A delimitação representa o estabelecimento de um 

delicado equilíbrio de incompletude mínima, inevitável à definição finita (da obra). 

727. Historisches Wõrlerbuch der Philosophie, s.v. "Dynamis", 1971-[c. 2004], vol. 2 : 303,(2,4) ; Plato Resp. V.477 ; Arist. Mel IV.12.1019a 15ff„ 
1020a 5ff., VI1I.1.1046a lOff. 
728. Anstote, La Métaphysique, 1962, tome 1: 288 ; ibidem, tome II : 482. 
729. Historisches Wõrlerbuch der Philosophie, s.v. "Energeia, Sprache ais", 1971-[c. 2004], vol. 2 : 492-493 ; ibidem, s.v. "Energie" : 494-499. 
730. " Porphyrius, Qu. Horn, ad II. XIV, 200, Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 113. 
731. " Hippolytus Refutatio IX, 10,4, Heraclictus: The Cosmic Fragments, 1975 : 97. 
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Numerus, /initio e collocatio, com esses tópicos definia Alberti o conceito tudo-abrangente de 

concinnitas. Colocação e finitude surgem, neste contexto, como tópicos essenciais para 

compreender um sentido final do pensamento e da designação da obra. 

O exercício da arquitectura procede do conhecimento das coisas do mundo e dos homens; da sombra 

escura do entendimento da arquitectura, da sua complexidade, da infinidade das possibilidades e da 

indizibilidade; e procede do juízo aconselhado de um saber às fazer a obra. 

Ao sujeito da obra é devida a visão pessoal e a intuição, a capacidade de interpretação e a 

experimentação com as ideias. Na obra está colocada a delimitação clara de agir, numa 

incompletude mínima e acertada à possibilidade da sua realização finita. 

O modo do exercício da arquitectura surge como um caminhar e uma circulação vaga e 

progressivamente clara, entre o conhecimento, o entendimento e o saber de fazer. A formulação 

antecipada dos caminhos desse caminhar não é viável. Dos conhecimentos recolhidos, nem todos 

aproveitarão à progressão. O juízo de escolha forma-se andante, e o entendimento do percurso 

percorrido mostra o encaminhamento. O ponto de chegada será uma estância possível de resolução 

do problema. 

Os textos dos arquitectos denotam a percepção desse sentimento de incompletude, quando dão 

conta de um permanente impulso a continuar a melhorar a ideia. O mesmo se passa com o 

sentimento de inevitabilidade, frente à solução encontrada que, a partir de um certo nível de 

definição, parece querer "impor" condições próprias de concepção ao seu criador. 

Neste ponto pressentimos a distância instalada relativamente àqueles que defendem um 

alinhamento com as «epistemologias que concebem o conhecimento em sentido objectivo». 

Martí Arís 1993. Una vez definido el tipo arquitectónico como idea, y habiendo subrayado su carácter de enunciado 
lógico sobre la forma, queda por aclarar el problema de su naturaleza esencial. Si el tipo no se identifica con ningún 
hecho material, cuál es su estatuto ontológico, en qué consiste su condición de realidad? 
Para trata de responder a esa pregunta, debemos decir, ante todo, que nuestra posición se alinéa con aquellas 
epistomologías que conciben el conocimiento en sentido objetivo, es decir, que ai estudiar el proceso cognoscitivo 
asignan poça importância ai acto subjetivo de pensar, para centrarse en el contenido objetivo dei pensamiento. 

Esse é um enquadramento do pensamento tipológico, e contudo, também nesse domínio não existe 

uma explicação global e unitária que faça a definição sintética, subsequente, dos modos da 

arquitectura. 

A possibilidade de descrever circunstanciadamente uma obra poderia criar a ilusão de que é 

possível o seu reconhecimento e a sua dizibilidade integral, enquanto "forma da exterioridade", por 

732. Martí Arís, Las variaciones de la identidad, 1993 : 33. 
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Conclusão I A possibilidade de conhecimento 

meio do estilo, e enquanto determinação genética, por meio do tipo. Porém, trata-se de compreender 

a sua real impossibilidade. 

É preciso reconhecer a condição de incompletude essencial de uma obra, frente à infinitude das suas 

possibilidades. Esse reconhecimento permite aprofundar o entendimento da obra, das condições da 

sua finição e da sua qualidade, frente à infinidade de opções. O acento da tematização desloca-se 

para o domínio do itinerário do pensamento da obra, que orienta a sua determinação útil, a 

delimitação e a colocação que viabilizam uma resolução finita. 

Podemos pensar a orientação desse itinerário, como uma sequência de instâncias da prática do 

discernimento, momentos de acerto de juízo e de conselho que marcam a tomada de decisões e 

progressivamente talham os contornos da acção. A clareza da acção vai sendo esboçada como noção 

de delimitação, através da redução do domínio de inclusão, e por meio da certificação da margem 

de exclusão. O resultado positivo dessa delimitação é a forma da colocação, que consiste mais 

propriamente na encorporação da forma. 

Contudo, não esperemos poder fazer a sumarização integral das marcas desse processo, para um 

determinado recorte de tempo, e sintetizar o seu conhecimento numa teoria da acção concreta da 

arquitectura. É preciso tentar percorrer os fragmentos desse percurso de definição da acção e das 

obras, recolher marcas e relevar encruzilhadas de ligação e de articulação das questões. A imagem 

será a de não permanecer na obra, como a árvore tomada pela floresta, mas tentar uma recondução 

da árvore à floresta. Estranho propósito de método, esse, de recondução à complexidade e ao que -

é preciso sabê-lo - há-de ser aleatório, maximamente desconhecido e impossível de conhecer na 

íntegra. 

Como na scuola di lavor o (P. Schmitthenner733), a possibilidade de aprender um saber de fazer a 

arquitectura, depende da orientação na complexidade, e do conhecimento do sentido de 

responsabilidade das escolhas e das decisões tomadas, que tornam possível a determinação de uma 

ordem limitada, e perfazem a definição clara da obra. 

Mais além da interpretação da obra, pela leitura do seu aspecto e do que parece significar, e de um 

reconhecimento da ideia primordial da "coisa", que porventura terá estado na sua origem remota, o 

processo essencial de conhecimento da arquitectura centra-se no entendimento do trabalho de 

especificação da obra. 

Um trabalho de diferenciação de espécie, que orienta a determinação da coisa e a definição de 

atributos e de qualificativos, resolvendo estado e condição da sua circunstância única. A noção é 

733. Fer: 201. 
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válida, mesmo na situação em que a condição de indiferenciação é tematizada positivamente. A 

especificação transforma uma ideia absoluta da "coisa" em /^entidade da obra, entidade e forma, 

delimitada e colocada na exterioridade. 

Retomemos o tema da obra vista como modelo de uma solução possível. A obra "especificada" 

poderá ser representada, em projecção, num plano de entendimento da obra. Surge então como ideia 

de um modelo de agir, cujo sentido operativo não está na possibilidade de ser copiado, em evidência 

de uma eficácia da solução que asseguraria a sua repetição aplicada a outras situações. 

Antes, enquanto modelo poderá ser tomado como um exemplo de um ordenamento de especificação 

que a forma concluída denota e explica. Nesse sentido, o modelo será a forma de uma síntese, em 

resultado de um processo de resolução das propriedades gerais comuns, partilhadas com outras 

demais obras, e da sua declinação, nas qualidades e acidentes próprios de um modo de ser 

específico, diferenciado em função da circunstância particular. 

A obra, como modelo, guarda conhecimento, e o seu entendimento implica o reconhecimento dos 

conceitos que viabilizaram um modo particular de formalização. O referimento às obras e a 

investigação de uma e de outra, e da soma das fábricas, na sua diferenciação, surgem como marcas 

dos caminhos da razão da arquitectura - «fabrica et ratiocionatione» (Vitr. I l l) , «frabica e 

raciocinazio» (Giorgio, Tratt. T/L, [Templi]). Assim, a arquitectura é regida por um «duplo operar»: 

Teyssot 1985. L'architettura, fin ai Greci, è retta da un doppio operare: 1'attività dei tektonikos, il carpentiere, o 
comunque il fabbricatore, che conduce Patto dei costruire, che edifica quindi, ma, alio stesso tempo, erige, rende 
comprensibile il principio dell'edificare: Varché.734 

Os caminhos da obra, e o conhecimento da sua razão. Não uma razão de ciência, que permite 

sustentar uma ordem disciplinar a partir de um conjunto de axiomas e definições programáticas, 

antes uma contextura de razões que comprovam a generalidade de (alguns) princípios de ordem, e 

de (certas) regras que conferem previsibilidade à acção num tempo. 

Previsibilidade, mas não certeza. A certeza corresponderia à possibilidade de uma definição 

programática global. Nas condições de previsibilidade, há fragmentos de certezas decorrentes do 

conhecimento de princípios, e há um sentido da sua aplicação, que é o acerto da direcção para que 

apontam. Mas... 
Wittgenstein 1918. 5.632 O sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do mundo. 
5.633 Onde encontrar no mundo um sujeito metafísico? 
Tu dirás que se passa aqui o mesmo que se passa com o olho e o campo visual. Mas o olho não o vês de facto. 
E nada no campo visual permite inferir que é visto por um olho. 

734. Teyssot, "Mimesis . . .", in Quatremère de Quincy, Dizionario Storico, 2* éd. 1992 : 13-14. 
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5.6331 De facto, o campo visual não tem uma forma como 

Olho -

5.634 Isto está relacionado com o facto de que nenhuma parte da nossa experiência é também a priori. 
Tudo o que vemos podia ser diferente do que é. 
Tudo o que de todo podemos descrever podia ser diferente do que é. 
Não existe uma ordem a priori das coisas. 
5.64 Aqui se vê que o Solipsismo, quando lhe rigorosamente são extraídas todas as suas consequências, coincide com 
o realismo puro. O eu do Solipsismo contrai-se e fica um ponto sem extensão, fica a realidade coordenada com ele. 
5.641 Existe de facto um sentido no qual se pode falar em filosofia do eu sem ser em termos psicológicos. 
O eu surge em filosofia através do facto de que «o mundo é o meu mundo»... .7 

A formalização na obra particular insere-a num modo de incompletude necessária - um knowing de 

Kahn, privado e particular - e uma delimitação inclusiva de sentidos albertianos (numerus,/initio 

e collocatió). 

Conclusa incompletude em dois sentidos. «Porque o mundo é o meu mundo»; porque «.. . work in 

architecture - is really more working on oneself, on one's own outlook, on one's way of seeing 

things (And what one expects of them.)»736; e «ver as coisas» é «transportá-las» . E porque que 

o que guia hão-de ser razões encontradas na razão da ars. 

As razões da ars fundamentam a obra particular, caso a caso. Não podem ser provadas, mas podem 

ser descritas e explicadas por um senso de juízo e de saber ver as condições e circunstâncias. São 

razões de ciência aplicada e da ordem da arte, de experiência e da intuição, do engenho, da invenção 

e da imaginação. 
Hersch 1952 la connaissance se voulant objective, revient toujours à l'espérience comme à l'instance suprême. Or 
il y a d'expérience que du particulier. 

Hersch 1952. Le particulier est essentiellement inépuisable, et c'est même là le sens du mot «concret»— Le particulier 
garde un quant-à-soi, une épaisseur, une opacité jusque sous le regard le plus pénétrant, le plus lucide. On peut même 
dire que cette opacité gagne en profondeur avec la lucidité accrue du regard, car elle est en realité une virtualité de 
transparences à l'infini? 

Um saber de arquitectura formado no conhecimento do particular, e em passagens aleatórias ao 

encontro de uma ordem. Uma travessia de noite escura, ao encontro de uma concluída 

incompletude. A possibilidade da travessia é dada como uma estratégia de aranha. Uma teia de 

pontos de conhecimento, e a articulação do seu entendimento, na apreensão pessoal de uma 

estrutura transparente de ver as coisas da arquitectura. Limite do mundo - delimitação, /initio, e a 

obra, «ressonância»? 

735. Wittgenstein, Tratado, 1987 : 116-117. 
736. Ver: 34. 
737. Cf. Grassi, "Sei risposte a 2C - Construction de la Ciudad" [1977], L 'architettura come mestiere e altri scritti, 1995 : 205. Ver : 251. 
738. Jeanne Hersch, "La transcendance du particulier", ïn Ordre, Désordre, Lumière (Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1952) :211. 
739. Hersch, "La transcendance du particulier", in Ordre, Désordre, Lumière, 1952 : 212. 

O 
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Ver para interrogar os princípios e fundamentos, e, na ambivalência da significação, o começo e o 

assento do desígnio sempre novo de cada início. O sujeito que vê é o limite do que é visto, traçado 

dentro do seu mundo. E na experiência de saber ver e de saber de fazer desenha a possibilidade de 

agir. 

Mas como saber da certeza e da sua verdade? Wittgenstein fala das figuras que fazemos dos factos 

(2.1): figuras como modelos da realidade (2.12); a figura tão ligada à realidade, que se possa ser 

escala da correspondência (2.15-2.16) dos elementos da figura e da estrutura/forma dos factos (2.032-

2.034) . Num sentido mais restrito, Paolo Portoghesi toma a escala de Witgenstein, como 

referência para um processo de vigília crítica do pensamento. 

Portoghesi, 1966. Nello studio dei De re aedifwatoria si è spesso sopravvalutata l'importanza délie catégorie astratte 
come la dispositio, il numerus, la /initio, la collocatio, ecc, considerandole capisaldi di un preordinato sistema 
orgânico.. . . L'intéresse délie catégorie albertiane sta quindi nel valore che assumono come stimoli all'esercizio 
mentale, come provvisorie cristallizzazioni di una linea di pensiero continuamente corretta dalla vigile presenza 
autocrítica, come scale - per dirla con Wittgenstein - da gettare dopo che vi si è saliti, per andare oltre, per tentare 
nuove più pregnanti specificazioni. 

A formulação do Tractatus contém uma sugestão eminentemente "arquitectural" se pensarmos o 

sentido de obra exacta na sua circunstância particular: a obra que «traduz exactamente, isto é, 

segundo uma relação perfeita, as suas condições envolventes» . 

A ideia da articulação de correspondências do pensamento com a realidade (a sua representação/ 

projecção) constitui uma reflexão sobre a (procura da) verdade. 

Heidegger, 1931/32. Im Mittelalter und spater definierte man: Veritas est adaequatio rei et intellectus sive enuntiationis. 
Wahrheit ist die Angleichung des Denkens bzw. des Aussagens an die Sache, d. h. die Obereinstimmung mit ihr, 
oder auch commensuratio, An-messung, ein Sich-messen an etwas.743 

Idem. Au Moyen Âge et plus tard, on donnait cette définition: veritas est adaequatio rei et intellectus sive 
enuntiationis, la vérité est l'adéquation de la pensée, ou de l'énoncé avec la chose, c'est-à-dire l'accord avec celle-
ci, - ou aussi commensuratio, le fait de prendre mesure sur, de se mesurer sur quelque chose.744 

(A noção poderia ser conferida na definição de decorum, uma formosura conveniente e concordante 

com a natureza, segundo a tradução de D. Pedro7 .) 

Como foi referido anteriormente, o afastamento entre Loos e Wittgenstein poderia ter sido ditado, 

segundo Wijdeveld, por uma diferença de valores, na vida e na arte, entre uma noção de 

conveniência ou de Anstand (Anstàndigkeit - 'genuineness', o dovere essere de Gregotti ). O 

740. Ver , Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. 
741. Portoghesi, "Introduzione", in Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo I : XLIV. 
742. Ver: 17. 
743. Martin Heidegger, Vont Wesen der Wahrheit: Zu Plalons Hõhlengleichnis und Theãtet, Freiburger Vorlesungen, Wintersemester 1931/32, herausgege-
ben von Hermann Môrchen (Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1988, 2. durchgesehene Auflage 1997) : 8. 
744. Martin Heidegger, De l "essence de la vérité. Approche de i '«allégorie de la caverne» et du Théétète de Platon, texte établi par Hermann Mõrcben, 
traduit de l'allemand par Alain Boutot (Francfort-sur-le-Main : Vittorio Klostermann, 1988 ; Paris : Éditions Gallimard, 2001) : 24. 
745. Ver: 1067. 
746. Ver :323. 
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sentido de conveniência implica uma noção de correspondência e de adequação de partes (nesse 

sentido, pressupõe a sua diferença). O sentido de Anstand toca a essência da pessoa, de ser e da 

existência - da acção. 

Ora, quando Heidegger propõe um retorno à história do conceito de verdade, e salienta a perenidade 

da ideia da verdade como uma adequação e uma concordância do pensamento e do enunciado com 

as coisas está apenas a iniciar um percurso que o leva ao conceito de verdade dos Gregos, alétheia, 

'aquilo que deixou de estar {res)guardadol Qscon&âo'' (/retirado) («aA.n6eia, ouvert sans retrait 

(Unverborgenheit)» ) . A estrutura da palavra a-létheia constitui uma expressão de negação - «ein 

privativer Ausdruck» («une expression privative»749), uma expressão que indica uma privação, 

como algo de positivo . Um descobrimento. 

«Wahrheit ais Unverborgenheit und Wahrheit ais Richtigkeit»751 («la vérité en tant qu'ouvert sans 

retrait et la vérité en tant que rectitude» ), Heidegger desenvolve a ideia de que se trata de uma 

evolução do conceito de verdade, com uma obliteração da noção antiga e um deslocamento de 

acento que começa a delinear-se já com Platão e Aristóteles. 

Interessa reter o que é entendido como verdade no início, e para onde se desloca o pensamento da 

verdade subsequentemente. No sentido primordial, a verdade - aquilo que já não está escondido -, 

é a essência do Ser. 

Heidegger, 1931/32. Was wird denn von den Griechen a^nOeE, (unverborgen, wahr) genannt? Nicht die Aussage, nicht 
der Satz und nicht die Erkenntnis, sondem das Seiende selbst, das Ganze von Natur, Menschenwerk und Wirken 
Gottes. Wenn Aristóteles sagt, im Philosophieren gehe es . . .* »um die Wahrheit«, dann meint er nicht, die 
Philosophie miisse richtige und gtlltige Satze aufstellen, sondern er will sagen: die Philosphie sucht das Seiende in 
seiner Unverborgenheit als Seiendes. Demnach muss zuvor und zugleich das Seiende in seiner Ferborgenheit 
erfahren sein, - das Seiende als etwas, was sich verbirgt. 

* Arist. Met. 983b. 

idem. Qu'est ce donc que les Grecs appelaient aA.n9eÇ (hors-retrait, vrai?) Non pas l'énoncé, non pas la proposition 
et pas davantage la connaissance, mais l'étant lui-même, l'entièreté que forment la nature, l'oeuvre des hommes et 
l'opération du dieu. Lorsque Aristote dit que, dans la philosophie, il y va . . .* «de la vérité», il ne veut pas dire par 
lá que la philosophie devrait produire des propositions correctes et valables, mais il veut dire : la philosophie cherche 
l'étant dans son hors-retrait en tant qu'étant. 

* Aristóteles Metaphysica, 983 b. 

Diferente, os sentidos de verdade que respeitam o que não é essencial, e tem um começo que pode 

ser superado, designando o sentido de uma progressão. Esse o domínio em que a verdade se 

747. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 2. durchgesehene Auflage 1997 : 8,10. 
748. Heidegger, De l'essence de Ia vérité, 1988 : 27. 
749. Heidegger, De I 'essence de la vérité, 1988 : 27. 
750. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 2. durchgesehene Auflage 1997 : 11. 
751. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 2. durchgesehene Auflage 1997 : 11. 
752. Heidegger, De l'essence de la vérité, 1988 : 27. 
753. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 2. durchgesehene Auflage 1997 : 13. 
754. Heidegger, De l'essence de la vérité, 1988 : 29. 
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constitui como um enunciado de certitude relativo aos acontecimentos no tempo (dai a enunciação 

de sentidos de adequação, de concordância e de conveniência). 
Heidegger, 1931/32. In aliem Unwesentlichen und Belanglosen ist der Anfang das, was iiverwunden werden kann und 
uberwunden wird; im Unwesentlichen gibt es daher Fortschritt. Im Wesentlichen aber, wozu die Philosophie gehõrt, 
kann der Anfang nie uberwunden, - nicht nur nicht uberwunden, sondem gar nie mehr erreicht werden. Im 
Wesentlichen ist der Anfang das Unerreichbare, Grõsste,. . . 

idem. Dans tout ce qui est inessentiel et sans importance, le commencement est ce qui peut être surmonté, et est 
surmonté ; dans ce qui est inessentiel il y a par conséquent progrès. Dans ce qui est essentiel, en revanche, et la 
philosophie en fait partie, le commencement ne peut jamais être surmonté, - non seulement il n'est pas surmonté, 
mais ne peut jamais plus être atteint. Dans ce qui est essentiel, le commencement est l'inaccessible, le plus grand,. 

756 

Pressentimos que a seu modo, sem que sejam explícitas as interrogações que respeitam as questões 

fundacionais do ser, no quotidiano da vida do homem-architector não deixa de ser possível dar 

conta da ressonância dessa symmetria de 'verdades', uma verdade trabalhada na actividade 

continuada da obra exacta, e o sentido de Descobrimento da verdade do que «conta» n'«a relação 

com a vida» («a semelhante atitude que presidiu à sua concepção», Távora ). 

É significativa a ideia de que a privação (no exemplo da verdade como um estado de privação) 

articula um sentido positivo, pois nesse mesmo ponto assenta, no século XV, o princípio de uma 

interrogação aos fundamentos da disciplina e a vontade de renovação. 

Uma renovatio do homem que o abre para a sua condição natural e lhe concede tempo-espaço para 

a vida privada e licença de espairecer; e nesse espaço aberto, o descobrimento da forma do 

sentimento novo. 

Um sentido de verdade aproximado por meio da contenção de uma maneira chã, clara e pura, e por 

uma deformatio de simplicidade desornada ('inornato', Francesco di Giorgio), e a sua prática 

exercida na acção virtuosa de benefício, em que coincidem o bem individual (honestum) e o bem 

comum (utilitas). 
Cie. Off. 1.(3).7. Omins de officio duplex est quaestio. Unum genus est, quod pertinet ad finem bonorum, alterum, 
quod positium est in praeceptis, quibus in mones partes usus vitae conformari possit. 

A expressão específica de symmetria da verdade, no domínio disciplinar, poderia ser devolvida, não 

já como fabrica et ratiocinatione, mas sob a fórmula vitruviana quod significatur et quod significai 

(Vitr. I.i.3). 

Quod significatur, a construção; quod significai, a sua explicação. Quod significai, a designação de 

como construir, um saber de fazer. E quod significatur, não simplesmente uma res, a coisa 

construída, antes 'proposita' res, o propósito da construção - o que construir no conhecimento 

755. Heidegger, Vont Wesen der Wahrheit, 2. durchgesehene Auflage 1997 : 15. 
756. Heidegger, De l'essence de la vérité, 1988 : 313. 
757. Ver: 16. 
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dos fins, sabendo, nas palavras de Cícero, no Orator, concluída a exposição dos genera de bem 

dizer, do resguardo do que permanece por des|cobrir. 

sed ne in maximis quidem rebus quidquam adhuc inveni firmius, . . . cum ipsum illud verum in 
occulto lateret. 

Cie. Or. 237. Habes meum de oratore, Brute, iudicium; quod aut sequere, si probaveris, aut tuo stabis, si aliud quoddam 
est tuum. in quo neque pugnabo tecum neque hoc meum, de quo tanto opere hoc libro asseravi, umquam affirmabo 
esse verius quam tuum. potest enim non solum aliud mihi ac tibi, sed mihimet ipsi aliud alias videri. nee in hac modo 
re, quae ad ad vulgi adsensum spectet et ad aurium voluptatem, quae duo sunt ad iudicandum levíssima, sed ne in 
maximis quidem rebus quidquam adhuc inveni firmius, quod tenerem aut quo iudicium meum dirigerem, quam id, 
quodeumque mihi quam simillimum veri videretur, cum ipsum illud verum in occulto lateret. 

758. Fensterbusch, "Anmerkungen", in Vitruvius, De architectura, 5. Aufl. 1991 : 534(8) 



430 Andreas Alciatus, Emblematum libellus, Paris, 1542 
(primeira edição, Viri Clarissimi D. Andrée Alciati Iurisconsultis Mediol. ad Chonradum Peutingerum 
Augustanum, Iurisconsultum Emblematum liber. MDXXXI. Colophon: Excusum Augustae Vindelicorum, 
per Henricum Steynerum die Februaruij, Anno MDXXXI) 
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Abreviaturas 

AHMP Arquivo Histórico Municipal do Porto 
ANTT Arquivo Nacional / Torre do Tombo 
BM Francesco di Giorgio, Trattati, Londres, Códice British Museum (1) 
BN Biblioteca Nacional 
BNM Biblioteca Nacional de Madrid 
BPMP Biblioteca Pública Municipal do Porto 
DGEMN Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
L Giorgio, Trattati, Florença, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Códice Ashburnhamiano 361 (1) 
M Giorgio, Trattati, Florença, Biblioteca Nazionale, Códice Magliabechiano 11.1.141 (1) 
S Giorgio, Trattati, Siena, Biblioteca Comunal, Códice S.IV.4 (1) 
Sail. Cat. Sallustio, Bellum Catilinae ou De Catilinae coniuratione 
Sail. lug. Sallustio, Bellum Iugurthinum 
T Giorgio, Trattati, Turim, Biblioteca Reale, Códice Saluzziano 148 (1) 
TS Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, "Spátfassung (TS 227)" (2) 
tV Giorgio, Trattati, Tacuino Vaticano (1) 

(1) 
Abreviaturas que identificam os diferentes códices utilizados na constituição do texto dos tratados de Francesco 
di Giorgio Martini, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare 

Vol. I. Architettura Ingegneria e Arte Militare: Códice Torinese Saluzziano 148, com as variantes do códice 
Laurenziano Ashburnhamiano 361 
Vol. II. Architettura Civile e Militare: Codices Senese S.IV.4 e Magliabechiano II.l. 141. 

Na transcrição da segunda versão dos tratados, serve de base o Códice S. Em letra cursiva encontram-se inseridas 
as passagens acrescentadas em M. As passagens omissas neste segundo códice surgem entre parênteses rectos. 

(2) 
Abreviatura da versão tardia do texto de Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, constituída por uma 
versão intermédia, acrescentada de novas passagens ditadas e manuscritas nos anos de 1945 e 1946. Conhecem-se 
dois exemplares da referida versão que não são inteiramente concordantes. 

1. "Introduzione - Avvertenza", tn Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, dir. Corrado Maltese, transe. Livia 
Maltesi Degrassi, 2 vol. (Milano : Edições II Polifilo, 1967) : LXVI1-LXVII1. 
2. Joachim Schulte, "Einleitung", in Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Krilisch-genetische Edition, herausgegeben von Joachim 
Schulte, in Zusammenarbeit mit Heikki Nyman, Eike von Savigny und Georg Henrik von Wright (Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag ; Lizensausgabe 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001) :31. 
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