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I 

 

RESUMO 

 

A presente tese constitui um estudo sobre as obras de referência da estatuária da 

Antiguidade Clássica: Apolo do Belvedere, Antinoo Capitolino, Apolino, Grupo do 

Laocoonte, Hercules Farnese, Torso do Belvedere, Vénus de Medici, entre outras, obras 

que reúnem as qualidades de beleza, proporção e harmonia. Assim foram eleitas como 

modelos para estudo nas Escolas e Academias de Arte. A reprodução em gesso e em 

gravura permitiu a divulgação dos modelos na Europa, como os tratados de arte e 

manuais de pintura e desenho. Tratava-se não só de criar nos discípulos uma 

referência mental sobre o corpo humano mas também de apreender todas as 

qualidades desta estatuária através da progressiva aprendizagem do desenho. 

Em Portugal, Francisco de Holanda foi pioneiro no estudo e tentativa de divulgação das 

estátuas clássicas pelo seu registo directo em desenho das estátuas do Jardim do 

Belvedere, em Roma. Também foi pioneiro na compreensão do valor do antigo em 

todas as dimensões estéticas, através dos seus tratados de arte. Com menor destaque, 

continuam esta obra Felix da Costa, no século XVII, Joaquim Machado de Castro e 

Cyrillo Volkmar Machado, no século XVIII. 

Ainda sob a influência do neoclassicismo, em 1836, é fundada a Academia de Belas 

Artes de Lisboa. Francisco de Assis Rodrigues, em vários textos e sobretudo no 

precioso Dicionário deixam-nos marcas importantes na tradição da valorização do 

antigo e Joaquim Rafael no manual os Elementos do Desenho. 

As cópias em gesso da Estatuária Clássica constituem a maior parte da Coleção de 

Escultura da Faculdade de Belas Artes, um valioso espólio que nasceu da necessidade 

adquirir modelos do antigo para estudo e aprendizagem do desenho. Desenho do 

antigo ou modernamente o Desenho de Estátua que se encontra representado na 

colecção de Desenho da instituição. 
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III 

 

Abstract  

 

The present thesis is a study about the reference statuary works of Classical Antiquity: 

Apollo Belvedere, Antinuos, Apollino, Laocoon, Hercules Farnese, Belvedere Torso, 

Vénus d’ Medici, among many others works that combine the qualities of beauty, 

proportion and harmony. These works were seen as references and chosen as models 

in Schools and Academies of Art. The breeding of these works in plaster and engraving 

contributed for their dissemination in Europe like it happened with treatises and 

manuals of art, painting and drawing. This helped to create in the disciples a mental 

reference on the human body but also to grasp progressively all the qualities of 

statuary in the process of learning drawing. 

In Portugal, Francisco de Holanda was pioneer in studying and attempting the 

dissemination of classical statues by drawing them directly from the Belvedere Garden, 

in Rome. He also was the first in understanding the value of the antique and all the 

aesthetic aspects, in his treatises of art. With less emphasis, the work of Francisco de 

Holanda was continued by Felix da Costa in the seventeenth century; Joaquim 

Machado de Castro and Cyrillo Volkmar Machado in the eighteenth century. 

In 1836, still under the influence of the Neoclassicism, the Academy of Fine Arts of 

Lisbon was founded. Francisco de Assis Rodrigues in several texts and especially in his 

Dictionary leaves us important brands in the tradition of appreciating the antique as 

well as Joaquim Rafael, in his manual Elementos do Desenho. 

The plaster copies of Classical Statuary constitute the largest part of the Collection of 

Sculpture of the Faculty of Fine Arts of Lisbon, a valuable collection that was created 

from the need in acquiring models of the antique for studying and learning drawing. 

Drawing of the antique or modernly called Statue Drawing, are represented in the 

collection of Drawing of this institution. 
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Introdução 

 

A presente tese tem como objectivo questionar as obras de Escultura que constituem a 

coleção da Faculdade de Belas-Artes. Pretende-se esclarecer o que justifica a presença 

deste conjunto de obras no edifício do Convento de S. Francisco, coleção que teve 

início antes da formação da Academia Nacional de Belas Artes, portanto, antes de 

1836, data do decreto de D. Maria II que funda a Academia. A investigação pretende 

dar a conhecer que obras foram adquiridas assim como entender o motivo que terão 

sido escolhidas estas obras da Antiguidade Clássica e não outras. De que forma as 

obras de estatuária da Antiguidade Clássica influenciaram o gosto no ensino artístico 

até à formação da Academia de Belas-Artes? Quem foram os pioneiros do estudo e da 

divulgação do gosto pelo antigo em Portugal? 

Com base no estudo dos textos e dos desenhos e de escultura, queremos entender 

como se formou o gosto pelo antigo em Portugal, assim como se divulgou o papel da 

estatuária clássica no ensino artístico português. 

Importa mostrar o percurso de chegada a Portugal do conceito do antigo, como se 

desenvolveu e como foi aceite em Portugal. Sobre este conceito e sobre o desenho de 

estátua estudaram-se quatro importantes artistas portugueses: Francisco de Holanda, 

no século XVI, como absoluto pioneiro, no século XVIII Joaquim Machado de Castro e 

Cyrillo Wolkmar Machado. No século XIX referenciamos Francisco de Assis Rodrigues 

como um continuador do das ideias clássicas. 
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Estado da Arte 

 

O tema do Antigo 

 

A consulta das várias obras de tratadística europeia, desde Vitrúvio, foram a fonte 

maior para o estudo do antigo. Uma das obras de referência para o estudo do Antigo, 

é a de Johann Joachim Winckelmann, Storia del Arti del Disegno Presso Gli Antichi, uma 

obra do século XVIII, dando-nos uma panorâmica do Antigo nas civilizações antigas, 

realçando a Grécia e a outras civilizações antigas, como o Egipto. 

O tema do Antigo tem vindo a merecer grande interesse por parte dos historiadores e 

museus internacionais. Deste modo, exposições realizadas recentemente reúnem 

obras de Arquitectura (maquetas), de Desenho, de Escultura, Pintura e de artes 

decorativas sobre o tema, dando a conhecer as influências das obras clássicas sobre os 

artistas, assim como o gosto difundido a partir das obras da Antiguidade Clássica. Estas 

exposições reflectem também sobre a formação dos artistas nas academias de arte e 

sobre o método de ensino com base no estudo e formação de um gosto a partir das 

obras de estatuária da Antiguidade Clássica. Na presente investigação tiveram 

importância os catálogos das recentes exposições sobre o tema do antigo: L´Antiquité 

Rêvée – Innovations et Résistances au XVIIIesiècle., 2010, no Museu do Louvre; Roma e 

L´Antico. Realtà e Visione nel ´700, 2010, na Fundazione Roma Museo; Versailles e 

L´Antique, 2012, no Palácio de Versailles. 

Ainda sobre o Antigo destacam-se publicações com documentos e ilustrações das 

obras da antiguidade conhecidas pelos artistas da Idade Moderna. Desenhos, 

esculturas e gravuras demonstram como as obras da Antiguidade Clássica foram 

descobertas, recordadas, copiadas pelos artistas do Renascimento, como é exemplo a 

obra Renaissance Artists and Antique Sculpture - A Hand Book of Sources, de 2010, de 

P. P. Bober e R. O. Rubinstein, constituindo uma das obras mais importantes sobre a 

matéria, na medida em que organiza toda a informação sobre as fontes utilizadas 

pelos artistas e revela as obras de estatuária da Antiguidade Clássica que eram da 

preferência dos artista. Também o dicionário The Classical Tradition, um dicionário 

ilustrado que contribui para o entendimento da filosofia, arte, historia religião e 

ciência da cultura Greco-Romana foi publicado em 2010, da autoria de Anthony 
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Grafton, Glenn W. Most e Salvatore Settis, permite o entendimento do tema presente 

nesta investigação. 

Para o estudo da estatuária da Antiguidade Clássica foram determinantes as seguintes 

publicações: Taste and the Antique – The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, de 

Francis Haskell e Nicholas Penny, de 2006, uma publicação indispensável para o estudo 

da estatuária da Antiguidade Clássica, para a compreensão de toda a influência da 

Estatuária Clássica no meio artístico, assim como na formação do gosto. Trata-se ainda 

de uma publicação que faz uma história sobre o interesse e aquisição de obras de 

estatuária clássica e das suas cópias, nos diferentes materiais, não faltando a história 

individual e detalhada de cada uma destas obras de estatuária clássica que motivaram 

artistas, reis e mecenas.  

100 Chefs-d´Ouvre de la SculptureGrecque au Louvre, de Alain Pasquier e Jean-Luc 

Martinez, de 2007, um catálogo que reúne as obras gregas originais existentes no 

Museu do Louvre, desde o século VII a.C até ao século II a.C., com uma descrição 

detalhada e individual de cada uma das obras de estatuária à semelhança de Taste and 

Antique, anteriormente referido. Praxitèle, também da autoria de Alain Pasquier e 

Jean-Luc Martinez, de 2007, é catálogo de uma exposição dedicada ao escultor 

Praxiteles, envolvendo obras do artista e obras atribuídas, assim como obras originais 

de estatuária de outros escultores. O catálogo desta exposição faz também uma 

referência à influência que este escultor teve durante o seculo XIX, sobre os artistas e 

o ensino artístico. 

Sobre o antigo e a influência nos aristas, importa mencionar a publicação no âmbito da 

importante exposição Rodin, La Lumière de L´Antique, de 2013 até 2014, presente no 

Musée Departamental de Arles e no Musée Rodin, sobre as obras de estatuária 

clássica que influenciaram a escultura e o desenho de Auguste Rodin. 

Relativamente aos materiais e às técnicas da Escultura estudados e referidos nesta 

tese usámos como obras de referência: Le Plâtre, L´Art et la Matière, de Georges 

Barthe, de 2001, uma publicação sobre o gesso, com conteúdo histórico, técnico e 

artístico, fazendo referencia à produção de moldes assim como a algumas 

intervenções de restauro em obras produzidas com este material; Plaster Casts: 

Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity to the Present, edição de 

Rune Frederiksen e Eckart Marchand, de 2010, publicação de actas de uma conferência 
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sobre a temática dos plaster casts realizada em Oxford, tratando de questões técnicas 

e artísticas da Escultura e das obras produzias em gesso, desenvolvendo temas 

específicos sobre a aplicação do gesso na estatuária em diferentes períodos da 

história; Sculptura e Calchi in Gesso, de L. D´Alessandro e F. Persegati, de 1987, uma 

publicação sobre o gesso enquanto material para produção artística e métodos de 

conservação e restauro; Sculpture, Méthode et Vocabulaire: Inventaire Général des 

Monuments et des Richesses Artistiques de la France, de Marie-Thérèse Baudry e 

Dominique Bozo, de 2005, obra fundamental dedicada à Escultura do ponto de vista 

histórico, técnico e teórico, onde se encontram capítulos essenciais para estudar o 

assunto da presente tese; The Encyclopedia of Sculpture, edição de Antonia Boström, 

de 2004, obra igualmente indispensável e fundamental em três volumes, reunindo 

todas as temáticas da Escultura, dos Escultores, da história e da técnica da Escultura. 

 

O Desenho 

 

Sobre Desenho foram estudadas obras essenciais com abordagem histórica e técnica, 

em catálogos de importantes exposições como é exemplo Creative Copies, 

Interpretative Drawings from Michelangelo to Picasso, de Egbert Haverkamp-

Begemann, de 1988, sobre a questão do desenho de cópia criativa, realçando a 

existência de desenho a partir da estatuária clássica e de um texto introdutório com 

importância para o entendimento do desenho a partir da estatuária e do desenho de 

cópia; Fra Angelico to Leonardo – Italian Renaissance Drawings, de Hugo Chapman e 

Marzia Faietti, de 2010, exposição sobre história e técnica do Desenho italiano do 

Renascimento, realçando a importância da arte clássica na produção do desenho nesta 

época. 

No entanto, outras obras foram essenciais para o estudo do desenho, em primeiro 

lugar The Mastrery of Drawing, de Joseph Mader, de 1978, sobre as técnicas, métodos, 

e ensino do Desenho. O clássico History of an Art: Drawing de Jean Leymarie, 

publicado em 1979, sobre a história e técnicas do Desenho, com um capítulo dedicado 

à cópia a partir das obras de estatuária da Antiguidade Clássica, método aplicado no 

ensino do desenho; Il Disegno - Forme, Tecniche, Significati, de Gianni Carlo Sciolla, de 

1991, publicação sobre a história e técnica do Desenho europeu, fazendo referencia à 
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importância do desenho a partir das obras de escultura da Antiguidade Clássica. Obra 

também indispensável The Craft of Old-Master Drawings, de James Watrous, de 1957, 

constitui publicação sobre técnica e materiais do Desenho, aprofundando os diferentes 

meios riscadores e materiais usados sobre os suportes na produção do Desenho. 

Muito recente e com uma perspectiva que privilegia a visão de Deanna Petherbridge 

como artista plástica, não esquecendo a história do Desenho, a obra The Primacy of 

Drawing – Histories and Theories of Practice, publicado em 2011, reflecte sobre a 

prática do Desenho, dedicando uma da sua obra ao Desenho como disciplina para a 

aprendizagem nas academias de arte.  

No âmbito do estudo do Desenho do Antigo, nas oficinas de pintores e escultores, 

nomeadamente o desenho a partir das estátuas da Antiguidade Clássica, estudaram-se 

as obras editadas para as exposições: Rubens Cantoor, de Hans Nieuwdorp, de 1993, 

sobre os desenhos de estátua da autoria de Peter Paul Rubens; Rubens, Copies After 

the Antique, de Marjon Van Der Meulen, de 1995, uma compilação dos desenhos de 

Peter Paul Rubens a partir das estátuas clássicas e das cópias que possuía no seu 

atelier. 

Algumas obras sobre o desenho de Michelangelo foram importantes para a presente 

tese, nomeadamente as obras que fizeram referência ao tema da estatuária clássica 

como objecto de estudo na formação artística de Michelangelo: Michelangelo 

Drawings: Close to the Master, de Hugo Chapman, publicado em 2005; Michelangelo – 

the Drawings of Genius, da autoria de Achim Gnann, publicado em 2010; Michelangelo 

- A Life on Paper, de Leonard Barkan, publicado em 2011 e Michelangelo – The Genius 

of the Sculptor in Michelangelo´s Work, com a coordenação de Pierre Théberge, no 

âmbito de uma exposição sobre o artista realizada em 1992. 

 

O Desenho do Antigo em Portugal antes da fundação da Academia  

 

Toda a obra escrita e gráfica de Francisco Holanda foi importante para compreender a 

teoria do Desenho e estudar a sua obra de Desenho. Da Pintura Antiga, com 

introdução e notas de Angel González Garcia, de 1983; Diálogos de Roma, com 

introdução, notas e comentários de José da Felicidade Alves, de 1984; autor que 

publica introdução e notas nas seguintes edições da obra de Francisco de Holanda: Do 
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Tirar Polo Natural, de 1984; Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, de 1984; Da 

Ciência do Desenho, de 1984; Álbum dos Desenhos das Antigualhas, uma publicação de 

1989, realizada a partir da edição fac-simile da autoria de Elias Tormo.  

De destacar a importância da publicação Os Desenhos das Antigualhas que vio 

Francisco d'Ollanda, Pintor Portugués (...1539-1540...), edição fac-similada de 1940, da 

autoria de Elias Tormo, sobre o importante Álbum de desenhos de Francisco de 

Holanda que se encontra na Biblioteca do Escorial. Esta edição foi determinante para o 

estudo dos desenhos de estatuária clássica realizados por Francisco de Holanda, assim 

como os desenhos produzidos a partir de outras obras da Antiguidade Clássica. 

A obra de Jorge Segurado, sobre Francisco de Holanda, editada pela Academia 

Nacional de Belas-Artes em 1970, foi também uma obra de consulta para estudo da 

sua obra artística, permitindo completar o estudo deste artista relativamente ao 

Desenho e à produção artística. 

Sobre Francisco de Holanda estudaram-se também os estudos de Sylvie Deswarte-

Rosa: As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, de 1983; Francisco de 

Holanda, Teórico entre o Renascimento e o Maneirismo, de 1983; Les «De Aetatibus 

Mundi Imagines» de Francisco de Holanda, de 1983; Ideias e Imagens em Portugal na 

Época dos Descobrimentos - Francisco de Holanda e a Teoria da Arte, 1992; Francisco 

de Holanda: Maniera e Idea; Aprender a Desenhar em Roma no Século XVI, de 1995. O 

conjunto de textos desta historiadora permitiu ter um melhor entendimento da obra 

artística de Francisco de Holanda. 

O estudo da obra de Joaquim Machado de Castro tornou-se indispensável, pelo facto 

de ter deixado um importante Álbum de desenhos, que reúne estudos de estatuária 

clássica: Livro de Estatuas C. Trata-se de um álbum de desenhos importante com um 

número significativo de estudos realizados a partir de cópias de estatuária clássica, 

demonstrando um método de aprendizagem no ensino artístico por este motivo foi 

objecto de estudo para a presente tese. O Dicionario de Escultura da sua autoria, 

publicado em 1937, teve a maior importância para o entendimento de conceitos 

ligados ao Antigo e à Escultura. 

Outras obras de Joaquim Machado de Castro merecem o devido destaque, 

nomeadamente A Descripção Analytica da Execução da Real Estatua Equestre…, 

publicada pela Academia Nacional de Belas Artes, em 1975, com notas de José-
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Augusto França. A obra Machado de Castro de Diogo de Macedo, de 1958, mereceu a 

devida atenção por se tratar de uma publicação sobre a obra escultórica do artista. 

Joaquim Machado de Castro - Escultor Conimbricense, da autoria de Henrique de 

Campos Ferreira Lima, uma publicação importante sobre Joaquim Machado de Castro 

que auxilia a compreensão da obra escrita do escultor, publicada 1989. A obra mais 

recente s obre o escultor O Virtuoso Criador, Joaquim Machado de Castro 1731-1822, 

publicação no âmbito da exposição de Joaquim Machado de Castro no Museu Nacional 

de Arte Antiga, realizada em 2012, que reuniu textos dos mais importantes 

especialistas no assunto, destacando-se Luísa Arruda, Ana Duarte Rodrigues, entre 

outros autores. 

Foi analisada a obra gráfica de Cyrillo Wolkmar Machado, nomeadamente os 

manuscritos e desenhos realizados durante a permanência do artista na Escola de 

Mafra e os manuscritos e desenhos guardados na Academia de Belas Artes.  

Outra obra com igual relevância para a compreensão do trabalho artístico de Cyrillo 

tem por título Cyrillo Wolkmar Machado. Cultura Artística. A Academia. A obra Gráfica, 

da autoria de Luísa Arruda, tratando-se de um trabalho de investigação, publicada em 

1999. Actualmente, Luísa Arruda publicou um estudo integrado na obra Tratados de 

Arte em Portugal, de Ana Rodrigues e Rafael Moreira, em 2011. 

Também os textos e desenhos publicados pela Fundação Calouste Gulbenkian com o 

título Tratado de Arquitectura & Pintura – Cirilo Wolkmar Machado, em 2002, sem 

qualquer anotação, constituem motivo de estudo na presente investigação, 

interpretando-se estes desenhos e a sua importância no contexto português.  

A obra literária deste artista teve importância para o estudo apresentado, destacando-

se as Conversações sobre a Pintura, Escultura, e Arquitectura…, publicado em 1794 e a 

Collecção de Memorias Relativas ás Vidas dos Pintores, e Escultores…, de 1823. Nestas 

obras, os aspectos teóricos sobre o desenho e o antigo tiveram o maior interesse para 

a presente tese. 

Relativamente a Francisco de Assis Rodrigues, destaca-se em primeiro lugar o Methodo 

das Proporções e Anatomia do Corpo Humano, Dedicado á Mocidade Estudiosa, que se 

Applica ás Artes do Dezenho, publicado em 1836, tendo sido objecto de estudo por se 

tratar de um manual para o ensino do desenho e pelo facto de reunir desenhos das 

mais destacadas obras de estatuária clássica. Da obra escrita de Francisco de Assis 
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Rodrigues foi importante consultar a Memoria d´Esculptura, Apresentada e Preferida 

no Concurso para Provimento do Lugar de Professor Substituto da Aula e Laboratório 

d´Esculptura, de 1829, assim como o importante Diccionario Technico e Historico de 

Pintura, Esculptura, Architectura e Gravura, obra de grande importância publicada em 

1875, que possibilitou a compreensão de conceitos relacionados com o Antigo, o 

Desenho, a Escultura e sobre outros conceitos estudados no âmbito desta tese. 

Sobre o ensino artístico nas academias e escolas de arte recorreu-se a Teaching Art – 

Academies and Schools from Vasari to Albers, de Carl Goldstein, publicado em 1996, 

onde foi importante para o estudo das academias e dos métodos de ensino aplicados 

na formação artística, destacando-se os capítulos com os temas dedicados ao Antigo e 

à Cópia. Teaching Art… precede o indispensável estudo Las Academias de Arte – 

Passado y Presente, de Nikolaus Pevsner, publicado em 1983. Trata-se de uma 

excelente história desde o início da formação das academias de arte na Europa até ao 

presente, obra indispensável para o estudo do tema das academias de arte. Também 

foi de grande utilidade o catálogo Figures du Corps – Une Leçon d´Anatomie à l´École 

des Beaux-Arts, com coordenação de Philippe Comar, um catálogo de uma exposição 

realizada na Escola de Belas Artes de Paris, em 2008, sobre o ensino artístico com 

desenhos, gravuras e modelos usados no ensino artístico: gessos, esfolados, gravuras, 

tratados de anatomia, cópias de estatuária clássica. 

De grande importância para esta tese foi o estudo da coleção de litografias Elementos 

de Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas Artes de Lisboa para o 

uso dos seus discípulos, de 1840, da autoria de Joaquim Rafael, publicada para 

servirem de apoio ao ensino artístico e ilustrada com as mais conhecidas obras de 

estatuária da Antiguidade Clássica. Esta coleção tem a sua importância no ensino 

artístico, por dar a conhecer, através de Lições, o método de ensino aplicado ao 

Desenho. Sobre este manual pode consultar-se Imagens do Corpo na Academia de 

Belas-Artes – Método de Aprender o Desenho, de Luísa Arruda, publicado em 2012, 

uma obra de referencia sobre os métodos de ensino artístico implementado nas 

academias de arte. 

Em relação ao desenho de estátua português, no âmbito académico, destaca-se o 

catálogo da exposição do desenho antigo, publicado em 2010, da Faculdade de Belas-

Artes de Lisboa, onde se expuseram os melhores desenhos de estátua desta coleção, 
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com o título: Desenho Antigo na Colecção da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa, que teve a coordenação de Luísa Arruda. Esta exposição teve como 

fundamento a importante e premiada tese de Mestrado A Colecção de Desenho Antigo 

da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (1830-1935): Tradição, Formação e Gosto, de 

2008, de Alberto Faria, com orientação de Luísa Arruda.  

A obra As Academias e Escolas de Belas Artes e o Ensino Artístico (1836-1910), 

publicado em 2007, da autoria de Maria Helena Lisboa, tese de doutoramento sobre o 

ensino artístico em Portugal, constitui um estudo importante sobre o ensino artístico e 

os métodos aplicados no ensino em Portugal;  

 

Método 

 

Em 2004 deu-se início à inventariação da Coleção de Escultura da Faculdade de Belas-

Artes, implicando o estudo aprofundado das obras. Procedeu-se à investigação das 

obras da coleção, realizando-se fichas de inventário para as respectivas peças, assim 

como se fez um registo fotográfico em formato digital de todas as obras. 

Efectuou-se trabalho de campo, estudando desenhos, gravuras, fontes manuscritas e 

impressas nos museus, arquivos e bibliotecas nacionais, nomeadamente, na Academia 

Nacional de Belas Artes, na Biblioteca Nacional e Reservados, no Gabinete de 

Desenhos do Museu Nacional de Arte Antiga, nos Reservados da Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian, na Academia das Ciências, fotografando-se a maioria 

das obras. 

Fez-se um trabalho de revisão bibliográfica, tanto no domínio da tratadística como em 

catálogos de exposições, monografias e toda a literatura referente ao tema em análise. 

Também se procurou conhecer outras coleções de escultura e desenho através de 

sites de museus e coleções on line como são exemplo o Museu Capitolino, Museu do 

Louvre, Museu Pio Clementino, o Victoria and Albert Museum, a Academia de San 

Fernando. 

A nossa formação como escultor permitiu-nos utilizar uma ferramenta de análise 

específica baseada na capacidade visual de leitura e compreensão das obras de arte.  
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Organização da Tese 

 

A tese divide-se em três partes: O Gosto e o Antigo, A Academia e o Antigo, Desenho e 

Escultura – as Coleções da FBAUL.  

A primeira parte tem por tema O Gosto e o Antigo, divide-se em três capítulos: O 

Antigo, Coleções de Escultura Antiga e As Estátuas da Antiguidade.  

O primeiro capítulo trata de conceitos relacionados com o Antigo, como a proporção e 

o canon, a beleza, o belo e a formação do gosto. Conceitos essenciais para o 

entendimento das obras de desenho e escultura em causa nesta tese.  

O segundo capítulo direcciona-se para as coleções de estatuária constituídas na 

sequência da apreciação das obras de escultura da Antiguidade Clássica. Trata-se neste 

capítulo dos encomendadores e dos espaços que receberam as obras de estatuária da 

consequente reprodução dos originais, para satisfazer o crescente interesse pelo 

antigo, seguindo-se a motivação dos artistas para desenharem e estudarem a partir 

dos originais e das reproduções das obras de escultura. Neste capítulo valoriza-se a 

importância do gesso, enquanto material utilizado nas reproduções das obras de 

estatuária clássica, e referido nos tratados artísticos. A prática do Desenho a partir das 

cópias em gesso na formação artística, desde o Renascimento, constitui a ultima parte 

deste segundo capitulo. 

No terceiro capítulo, apresentam-se as obras de estatuária da Antiguidade Clássica 

desenhadas e estudadas, agrupadas segundo os temas: O belo masculino, o belo 

feminino e Os atletas e a força. Cada um destes temas revela a importância que cada 

estátua teve desde a sua descoberta, e o que motivou os artistas a interessarem-se por 

elas. As obras estudadas e apresentadas são as que os artistas portugueses 

desenharam, como desenvolvemos nos capítulos dedicados aos respectivos artistas. 

A segunda parte com o título A Academia e o Antigo, divide-se em dois capítulos: a 

Criação das Academias e Os Percursores em Portugal. 

O primeiro capítulo introduz a criação das Academias de Arte, dos métodos de ensino 

aplicados: Desenho, Anatomia e Geometria e História da Arte, disciplinas direccionadas 

para o tema da Antiguidade Clássica. 

O segundo capítulo, apresenta o estudo de quatro artistas portugueses pioneiros na 

divulgação do antigo, em textos e desenhos, de grande importância para a futura 
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Academia Portuguesa: Francisco de Holanda, Joaquim Machado de Castro, Cyrillo 

Wolkmar Machado e Francisco de Assis Rodrigues. Como escultor do século XIX, 

Francisco de Assis Rodrigues é um artista dentro do sistema clássico que termina com 

os programas iniciados pelos seus antecessores. 

A terceira parte designada de Desenho e Escultura – As Coleções da FBAUL, divide-se 

em dois capítulos: O Desenho – Da Estampa ao Desenho de Figura Humana e A 

Coleção de Escultura: Organização, Inventariação e Conservação. 

O primeiro capítulo trata essencialmente sobre o Desenho e sobre a formação artística 

baseada na utilização de modelos de estatuária, como exemplo foi estudado 

Elementos do Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas Artes de 

Lisboa para uso de seus Discipulos. O Desenho de Estátua é estudado neste capítulo, 

tendo por base os trabalhos realizados pelos alunos da antiga Academia de Belas-Artes 

e da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Dentro da estatuária, esclarece-se sobre 

os diferentes modelos usados para desenhar e para a formação do gosto.  

Um importante modelo de estudo da estatuária, o Esfolado de Houdon, foi igualmente 

estudado por se tratar de uma obra desenhada desde Joaquim Machado de Castro. Na 

sequência do desenho de estátua, desenvolveu-se o tema do desenho do fragmento 

de estátua, frequentemente usado na formação artística. 

O segundo capítulo é dedicado ao estudo da Coleção de Escultura da FBAUL, onde é 

apresentada a Coleção, assim como é descrito todo o processo de organização das 

obras que a constituem. Os aspectos relacionados com a conservação e com a 

inventariação das obras são temas assuntos pertinentes desenvolvidos 

posteriormente. 
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I  O GOSTO E O ANTIGO 

 

1  O Antigo 

 

1.1.  Conceito de Antigo 

 

A expressão antigo foi empregue entre os seculos XV e XVIII para fazer referencia, de 

um modo geral, às civilizações Grega e Romana.1 O termo antigo aplicou-se 

frequentemente para distinguir as qualidades artísticas das obras produzidas no 

período clássico e que viriam a influenciar a cultura europeia a partir do século XV. 

As obras de arte das civilizações Grega e Romana eram consideradas superiores, 

determinadas obras mereceram especial atenção e estudo. Obras de arte do período 

Helenístico e Romano tinham sido consideradas como excelentes modelos artísticos 

pelos respectivos mecenas e, na época, não se pensava na possibilidade de estes 

modelos serem ultrapassados ou esquecidos. 

O antigo é definido por quatro importantes artistas portugueses, de quem mais 

adiante falaremos: Francisco de Holanda, Joaquim Machado de Castro, Cyrillo 

Wolkmar Machado e Francisco de Assis Rodrigues. 

Francisco de Holanda define o antigo com dois significados distintos, por um lado tudo 

o que é antigo estaria antes do nascimento de Jesus Cristo, e que se relaciona 

especificamente com a civilização Grega e Romana, por outro lado, antigo será tudo o 

que passou há um ou dois séculos atrás, que Francisco de Holanda denomina de 

velho.2 Seguindo o seu pensamento, o termo é depreciativo, sendo o Românico e o 

Gótico estilos passados sem interesse para se referenciar ou considerar como fonte de 

inspiração. 

Contudo, Francisco de Holanda afirma a distinção e a preferência pelo antigo, das 

civilizações Grega e Romana, em detrimento do antigo a que chamou de velho, 

chegando a afirmar que este estilo medieval era “[…] péssimo e sem arte.”3 

                                                             
1 Cf. Penny, Nicholas 1996. The Antique. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 2, New York, Grove Ed., 
p. 165. 
2 Cf. Holanda, Francisco de 1983. Da Pintura Antiga. Introdução e notas de Angel González Garcia, 
Colecção Arte e Artistas, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, p. 79. 
3 Idem, ibidem, p. 79. 
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O conceito de antigo definido pelo escultor Joaquim Machado de Castro centra-se 

igualmente nas civilizações Grega e Romana, considerando toda a produção artística: a 

Arquitectura, a Escultura e a Pintura, proveniente das duas civilizações. À definição é 

ainda acrescido um intervalo cronológico que principia com a governação do 

Imperador Alexandre Magno estendendo-se até ao “[…] Imperador Fóca […]”4, como 

afirmou o escultor. 

Joaquim Machado de Castro elogia a produção artística das civilizações Grega e 

Romana, pelo facto de terem conseguido realizar obras magníficas, “[…] mostrando 

nellas o Bello reunido.”5. 

Francisco de Assis Rodrigues define no Dicionario Technico… o antigo como sendo algo 

que é velho e que existe há largos anos. A expressão velho é retomada mas agora sem 

o sentido depreciativo. O seu conceito é mais alargado, afirmando que antigo é 

também “[…] as poucas pinturas, muitas esculpturas e restos ou fragmentos de 

architectura […]”6 realizados pela cultura Greco-Romana. Assis Rodrigues faz 

referência às obras de pintura e arquitectura realizadas no antigo, realçando as obras 

de estatuária que se produziram nesse período, consideradas as mais belas: 

Laocoonte, Apolo do Belvedere, Vénus de Medici, Vénus de Milo.7 

 

1.2.  A proporção e o canon a partir de Vitrúvio 

 

As primeiras noções sobre a proporção encontram-se nas obras de escultura da arte 

Egípcia. A relação das medidas e a proporcionalidade entre as formas foi 

posteriormente desenvolvida, vindo a ter outra dimensão noutras culturas.  

A primeira definição de proporção surgiu escrita, no século I a.C., no tratado de Marcus 

Vitruvius Pollio8 (século I a. C.). De facto, este arquitecto romano, afirmou no seu 

tratado: 

                                                             
4 Castro, Joaquim Machado de 1937. Dicionário de Escultura, Lisboa, Depositário Livraria Coelho, p. 23. 
5 Idem, ibidem, p. 23. 
6 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario Technico e Historico de Pintura, Esculptura, 
Architectura e Gravura, Lisboa, Imprensa Nacional, p. 42. 
7 Cf. Idem, ibidem, pp. 43-42.  
8 Marcus Vitruvius Pollio foi um engenheiro e arquitecto romano. Pouco se conhece sobre este 
arquitecto, existindo a certeza que realizou trabalhos de arquitectura e engenharia na segunda metade 
do século I a.C.. Autor do importante tratado De Architectura constituído por dez volumes. 
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“Proportion is a correspondence among the measures of the members of an 

entire work, and of the whole to a certain part selected as standard.”9 

Segundo Vitruvio, a symmetria e o equilíbrio eram essenciais para a edificação dos 

templos. Todos os edifícios religiosos tinham na sua criação a composição, que 

assentava em princípios de symmetria.10 Contudo, a simetria tinha origem na 

proporção, numa relação das partes com o todo e do todo com as partes, como foi 

anteriormente citado. Toda a relação de proporções, simetria e equilíbrio baseavam-se 

no corpo humano, como Vitrúvio considerava ser a medida para todas a coisas. 

A proporção tinha utilidade prática, sendo também um dos resultados do conceito a 

criação da harmonia e beleza, qualidades que se verificam na estatuária da cultura 

Grega, onde a medida e o canon estão na origem da criação das obras de arte 

portadoras de beleza. Assim um conjunto de medidas, proporções, com uma 

determinada estrutura métrica, e o sentido de proporção determinavam a beleza em 

cada figura esculpida. 

Roger de Piles escreveu sobre o tema da proporção, nomeadamente a necessidade 

deste conceito ser aplicado às obras de arte e sobre a proporção como base 

fundamental para se encontrar beleza. Afirma esta relação entre beleza e proporção, 

considerando que existe uma proporção geral fundamentada nos princípios mais 

adequados para fazer uma bela figura,11 explicando que a proporção acaba por ser 

uma construção a partir das medidas mais apropriadas, tratando-se de uma proporção 

ideal. 

No século XVIII, o historiador e arqueólogo Johann Joachim Winckelmann12           

(1717-1768), dedicado ao estudo da Antiguidade Clássica, e da Escultura em particular, 

                                                             
9
 Pollio, Marcus Vitruvius 1914. The Ten Books on Architecture, Trad. Morris Hicky Morgan, Cambridge, 

Havard University Press, p. 72. 
10 Cf. Vitruvio 2009. Tratado de Arquitectura, Trad. do Latim por M. Justino Maciel, 3ª ed., Lisboa, 
Instituto Superior Técnico Press, p. 109. 
11 Cf. Piles, Roger de 1766, Cours de Peinture par Principes. (livro digital) Paris: Libraire du Roi pour 
L´Artillerie & le Génie à l´Image Notre-Dame, p. 118. 
12 Johann Joachim Winckelmann nasceu em 1768, e foi um importante historiador alemão, que abriu 
caminho para uma nova perspectiva na História da Arte. Durante alguns anos, analisou de perto as 
grandes obras de escultura Greco-romanas, tornando-se uma referência importante para a o estudo da 
Antiguidade Clássica. Winckelmann escreveu várias obras sobre a arte do antigo, sem ter tomado 
contacto com as respectivas obras, baseando-se apenas em tratados e livros de viagem comuns na 
época. No ano de 1755 viajou até Itália e viu de perto as obras de estatuária. Algumas obras escritas 
relacionadas com a Antiguidade Clássica: Thoughts on the Imitation of Greek Works In Painting and 
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publica a obra com a designação History of the Art of Antiquity, onde o autor também 

debate o conceito de proporção e sobre a origem deste conceito na arte conclui que 

uma vez que as regras de proporção na arte foram tomadas a partir das proporções do 

corpo humano, e foram provavelmente definidas pela primeira vez pelos escultores, e 

mais tarde vieram a ser as regras de arquitectura.13 

Segundo a citação de Winckelmann, são considerados os mesmos princípios que 

Vitrúvio definiu no tratado de arquitectura, o corpo humano está na origem da 

proporção sendo o homem a referência onde se vai buscar a medida e a simetria para 

posteriormente aplicar nas obras de arte.14 

No século XIX estas ideias permaneceram no meio Académico. O escultor Francisco de 

Assis Rodrigues15 (1801–1877), de quem falaremos adiante, professor de Desenho e 

Escultura na Academia de Belas Artes de Lisboa, no Diccionario Technico e Historico 

apresentou a definição de proporção. O modo como descreve o termo proporção 

assemelha-se ao que o historiador Winckelmann escreveu sobre o mesmo tema. De 

facto, o escultor português revelou profundo acordo com as ideias de Johann Joaquim 

Winckelmann que cita directamente: 

“[…] do lat. proportion, onis, de pro, em comparação, e portio, porção ou parte; 

relação e conveniência das partes de um objecto entre si, e com o seu todo. Esta 

rasão de conformidade de números e de medidas é commum á pintura, á 

esculptura e á architectura, em cada uma das quaes se devem observar as 

melhores proporções, assim de seus membros comparados entre si, como 

d´estes com o seu todo. O corpo humano, que é a obra mais perfeita e complexa 

que saiu das mãos de Deus, é, e tem sido em todos os tempos, a regra da 

verdadeira belleza, e como tal tem d´ella derivado as boas proporções que se 

observam, mesmo na architectura, como o sentem com Vitruvio graves auctores; 

a cabeça e a face humana são consideradas como a base e raiz das boas 

proporções; e os auctores que têem tratado de as estabelecer, fundados no 

estudo da natureza e no das estatuas antigas, dividem o comprimento da figura 

                                                                                                                                                                                   
Sculpture, de 1755 e History of ancient Art, de 1764. Sobre Winckelmann ver: Potts, Alex 1996. Johann 
Joachim Winckelmann. Turner, Jane – The Dictionary of Art, Vol. 33, New York, Grove Ed., pp. 241–242. 
13 Cf. Whinckelmann, Johann Joachim 2006. History of the Art…, op. cit., p. 208. 
14 Cf. idem, ibidem, p. 208. 
15 Sobre Francisco de Assis Rodrigues ver Capitulo pp. 188-200. 
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humana em oito partes iguaes á cabeça, ou em dez, iguaes á face ou rosto: cinco 

d´estas até ao meio do corpo, e as outras cinco até á planta dos pés, observando 

que o corpo tem de largura duas partes, e que o homem com os braços e mãos 

abertas, em sentido horizontal, tem de um a outro dedo máximo das mãos a 

mesma largura que tem de comprimento do alto do craneo até á planta do pé, 

etc. Estas medidas porém não se devem considerar em tanto rigor, que nos 

obriguem a seguil-as invariavelmente; pelo contrario, as boas proporções devem 

ser alteradas segundo a idade, o sexo, e o caracter do sujeito que se pretende 

representar. Assim o vemos observando nas differentes estatuas do antigo, que 

são consideradas como o typo de belleza e das boas proporções. “Muitos 

artistas, diz Winckelmann, são sabios na proporção, e poucos têem produzido o 

bello. Os mestres da antiguidade, tendo encarado o ideal de belleza como a 

parte mais sublime d´esta qualidade, tem subordinado a proporção a este ideal, 

e lh´a tem distribuido com uma liberdade desculpavel, quando apparecem rasões 

para tomarem este partido.”16 

Para se alcançar a beleza, Francisco de Assis Rodrigues considerou o mesmo princípio 

de relação entre as formas e de relação das formas com o todo, os escultores deveriam 

conhecer sistemas de proporções que funcionariam como estrutura da sua obra. 

Afirmou também que é na natureza e no corpo humano que residem as melhores 

proporções, que depois são utilizadas como regra para serem aplicadas e como 

exemplo concreto refere a Arquitectura. As obras da Antiguidade Clássica são, para o 

escultor, o exemplo a seguir para compreender as proporções e perceber onde reside 

a beleza. Contudo, fez uma citação de Winckelmann, quando este refere o facto de 

grande parte dos artistas seguirem regras de proporção, embora não transponham a 

beleza através dessa regra de proporções. O que significa que o escultor Francisco de 

Assis Rodrigues também não considerou as proporções como o único meio de alcançar 

a beleza, as proporções constituem uma parte de todo o conceito, faltando ao artista    

“[…] mais o genio e o talento do que as mãos […]”17 

O termo canon está directamente relacionado com um nome importante da escultura 

grega: Policleto (480 a.C.-400 a.C.). Policleto foi um famoso escultor grego, natural de 

                                                             
16 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 311. 
17 Idem, ibidem, p. 61. 
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Sycione, quis fazer uma estátua representando um homem bem proporcionado, 

recorreu aos mais excelentes modelos que podia encontrar. A partir deles retirou as 

formas que considerou mais perfeitas, para compor sua figura. Deste modo criou uma 

estátua chamada de Regra, e que parecia ser o modelo perfeito para os mais 

talentosos pintores e escultores estudarem.18 

Este escultor da Antiguidade Clássica deu ao seu tratado, o título Canon que significa 

regra, definição que surge no célebre manual de desenho de Meder Ames: 

“Le canon sert à faire respecter les lois du possible et du vrai dans les mesures, 

les formes et la construction, selon l´espèce générale de l´object. “19 

Do importante tratado de Policleto chegou-nos apenas uma pequena parte. No 

entanto, é conhecida a grande utilidade que esta obra teve na Antiguidade.20 

Como exemplo do canon devemos ver a estátua de Doríforo (440 a.C.–435 a.C), de 

Policleto que ilustra na perfeição a regra criada pelo escultor. Trata-se de uma 

representação de um homem bem constituído, sendo reconhecida com um “[…] 

padrão ideal de beleza masculina […]”21 e que os artistas adoptaram como canon ou 

regra.22 Esta escultura de Policleto demonstra a regra e impõe-se também como um 

ideal a ser seguido pelos artistas.23 

Para a realização desta estátua Policleto serviu-se de inúmeros modelos naturais.24. O 

escultor reuniu o que de melhor encontrou, no natural, como anteriormente 

referimos, para compor esta obra de estatuária. Policleto considerou as melhores 

formas existentes no corpo humano, o melhor de vários indivíduos, para 

posteriormente os juntar e construir um corpo ideal, o belo reunido: 

                                                             
18 Cf. Jombert, Charles-Antoine 1784. Méthode pour Apprendre Le Dessin, Paris, L.Cellot Libraire-
Imprimeur, pp. 75-76. 
19 Montabert, M. Paillot de 1829-51, Traité Complet de la Peinture. vol. 6 (livro digital) Paris: J.-F. Delion 
Libraire, p. 94. 
20 Cf. Carchia, Gianni & d´Angelo, Paolo 2009. Dicionário de Estética, Lisboa, Edições 70, p.60. 
21 Chilvers, Ian 2001. Dicionário Oxford de Arte, trad. Marcelo Brandão Cipolla, 2ª ed., São Paulo, Martins 
Fontes, p. 417. 
22 Cf. Montabert, M. Paillot de 1829-51, Traité…, op. cit., p. 80. 
23 Cf. Schwartz, Emmnuel 2008. L´Anatomie face à l´antiquite. De l´usage du moulage dans 
l´enseignement académique. Comar, Philippe (direc.), Un Leçon d´Anatomie Figures du Corps à l´École 
des Beaux-Arts, Paris, Beaux-Arts de Paris les Éditions, p. 83. 
24 Cf. Piles, Roger de 1766, Cours de Peinture…, op. cit., p. 122. 
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“A estátua de um homem surge assim «canonicamente» bela quando a beleza do 

conjunto é compreendida pela beleza de cada parte individual.”25 

O canon não se separa das noções de beleza e de proporção. Estes termos estão 

sempre relacionados e surgem sempre interligados, o termo canon, que deriva do 

grego Kanon, significando regra ou lei. Na arte é usada para se referir à regra 

estabelecendo as proporções ideais do corpo humano. O interesse pelo estudo do 

canon do corpo humano ressurgiu no Renascimento através tratado de Vitrúvio, a 

principal fonte da teoria, como afirma Juan Molina.26 

Numa abordagem abrangente do canon pode compreender-se melhor a sua aplicação 

em diferentes épocas e segundo diferentes regras: 

“[…] Na estética antiga, medieval e renascentista, chamava-se cânone á norma 

ou regra que prescreve determinadas medidas e proporções, relativamente aos 

edifícios ou à figura humana, a seguir na produção das obras de arte. No templo 

dórico, por exemplo, as partes mantêm entre si relações proporcionais, 

exprimíveis em números que representam múltiplos de uma unidade de medida 

fundamental (módulo); na estatuária, fala-se de cânone a propósito de um 

sistema de proporções fixas entre as várias partes do corpo humano (a cabeça 

deve ser a oitava ou a décima parte do corpo inteiro; no rosto, a distância desde 

a ponta do queixo ao nariz deve ser igual ao comprimento do nariz, etc.). […] 

podem encontrar-se amplas referencias sobre os cânones arquitectónicos e 

escultóricos em muitos autores posteriores, em particular na obra I dieci libri 

della architecttura (I,2;III,I) do arquitecto romano Vitrúvio (século I a.C.), que 

estão na base de numerosas retomas do cânone na teoria renascentista. Esta 

doutrina, na qual a beleza consiste na observância de proporções fixas e 

estabelecidas, é totalmente abandonada na estética e arte contemporâneas, 

razão pela qual nesta acepção o termo cânone vive hoje só em contextos 

historiográficos ou documentais.”27 

                                                             
25 Lombardo, Giovanni 2003. A Estética na Antiguidade Clássica, trad. Isabel Teresa Santos, Lisboa, 
Editorial Estampa, p. 34. 
26 Cf. Molina, Juan José Gómez 2005. Los Nombres del Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, pp.312-313. 
27 Carchia, Gianni & d´Angelo, Paolo 2009. Dicionário…, op. cit., p.60. 
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Assim, o canon acompanhou as mudanças de pensamento e de gosto, de acordo com 

as diferentes épocas e civilizações, como a beleza e outras qualidades relativas à figura 

humana. 

 

1.3.  A beleza e o belo 

 

“A ideia de beleza nasce com a exploração da Natureza. A obra mais perfeita da 

natureza é o homem (microcosmos referencial). Por isso o corpo humano converte-se 

no modelo orgânico das proporções (cânone).”28 

 

O conceito de beleza mudou as regras durante séculos. Todas as civilizações alteraram 

os padrões de beleza, mudaram este conceito assim como evoluíam as sociedades. 

Para além desta mudança estabelecida pelas mentalidades das diferentes culturas, o 

conceito de beleza é também variável de indivíduo para indivíduo, dentro de cada 

sociedade. 

Trata-se de um conceito também presente na estatuária Grega, como foi referido. A 

civilização Grega considerou fundamental nos seus trabalhos a presença da beleza, tal 

como eles a entendiam,29 os gregos deviam as suas obras ao amor que demonstravam 

pela beleza.30 Jaques Montabert chegou a comparar o amor da beleza ao amor da 

virtude.31 

A escultura grega deriva do princípio da proporção, da relação das partes com o todo e 

da relação do todo com as partes, como temos vindo a referir Na escultura grega, a 

beleza era, deste modo, conseguida através da proporção e das relações entre as 

formas.32 A beleza resultava de uma selecção e construção de formas, devidamente 

pensadas e calculadas a priori. 

Segundo Johann Joaquim Winckelmann, a beleza era captada pelo lado sensível, mas 

reconhecida pela razão. Toda a beleza que caracterizava a estatuária grega podia ser 

                                                             
28 Arenas, José Fernández 1992. O Triunfo do Humanismo – O despertar do Renascimento. Tesouros 
Artísticos do Mundo, vol. V, Lisboa, Ediclube, p. 33. 
29 Cf. Tatarkiewicz, Wladislaw 2007. Historia de Seis Ideas – Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, 3ª ed., Madrid, Tecnos/Alianza, p. 120. 
30 Cf. Montabert, M. Paillot de 1829-51, Traité…, op. cit., p. 194. 
31 Idem, ibidem, p. 195.  
32 Cf. Tatarkiewicz, Wladislaw 2007. Historia…, op. cit., p. 122.  
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percebida através dos sentidos podendo concluir-se que um grande conjunto de obras 

de estatuária do período clássico, portadoras de beleza, causavam sensações de 

prazer. A apreensão da beleza não necessita de compreensão filosófica, a beleza é 

experienciada pelos sentidos, mas é reconhecida e compreendida pela razão.33 

Para além do reconhecimento da beleza, pelo lado sensível, a beleza pode ser 

entendida pela educação e pela formação de cada indivíduo, como também refere 

Winckelmann afirmando que a beleza desperta e aumenta graças a uma boa 

educação.34 

Contudo, o conceito de beleza não se reduz apenas à aplicação de proporções e regras, 

Winckelmann esclarece que muitos artistas mostram habilidade ao usarem as 

proporções, embora poucos tenham conseguido produzir beleza, porque o espírito e o 

sentimento devem trabalhar mais que a cabeça.35 

Nas Academias e escolas de arte escolhiam-se as determinadas obras para serem 

estudadas, pelo facto de serem consideradas as mais belas, pois eram portadoras de 

beleza e de proporção. O estudo e contacto com a cópia destas obras, os alunos 

aprendiam a reconhecer as obras mais belas. Assim a formação que se dava nestas 

academias de arte, tinha como objectivo ensinar e formar os alunos para um gosto 

direccionado para determinadas obras de arte, sendo as obras de estatuária do antigo 

modelos para formar o gosto, tornando-se indispensável para a formação dos artistas 

e interessados pelas artes. 

No século XVIII, em Portugal, Joaquim Machado de Castro36 (1731-1822), demonstra 

na sua actividade profissional o gosto pela Antiguidade Clássica. Enquanto escultor, 

professor de Desenho e de Escultura, dá formação aos discípulos com base nos 

princípios clássicos, tendo o seguinte entendimento sobre a beleza: 

“Consiste em que as fórmas dos membros sejão na configuração, que lhes 

escolherão os Gregos, e Romanos, […] e que alem disto conservem entre si 

relação mutua humas com outras, guardando exactamente a symetria.” 37  

                                                             
33 Idem, ibidem, p. 194. 
34 Cf. Winckelmann, Johann Joachim 1958. Lo Bello en el Arte, Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, p. 6. 
35 Idem, ibidem, p. 15. 
36 Sobre Joaquim Machado de Castro ver Capítulo pp. 154-175.  
37 Castro, Joaquim Machado de 1937. Dicionário…, op. cit., p. 32. 
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Para o escultor, o importante para caracterizar a beleza seria a semelhança das formas 

do corpo com as formas da cultura Greco-Romana. A proporção entre estas formas 

deve existir, para que no conjunto a beleza seja também o resultado dessa relação, um 

conceito de beleza de acordo com os princípios da cultura Greco-Romana. Aos dois 

conceitos, de proporção e beleza, Joaquim Machado de Castro adiciona ainda a 

simetria e o equilíbrio, princípios que são de tradição clássica. 

O escultor Francisco de Assis Rodrigues, filho de Faustino José Rodrigues e aluno de 

Joaquim Machado de Castro, absorveu a formação clássica. Como professor de 

escultura e desenho, Francisco de Assis Rodrigues tem uma noção diferente do 

conceito de beleza, considerando um “[…] vocabolo abstracto, que pertence á 

linguagem da metaphysica: elle exprime a noção abstracta e genérica de uma 

qualidade que compete a todos os objectos da natureza ou da arte, a que chamâmos 

bellos.[…]”38. O seu entendimento não passa pela construção das formas segundo 

determinados critérios, remete a beleza para um sentido metafísico e que está 

presente nos objectos que consideramos serem belos. Tratando-se de um autor da 

segunda metade do século XIX, direcciona-se para outras visões de beleza. 

 

1.4.  A formação do gosto 

 

O gosto, tal como a beleza e outros ideais, mudaram consecutivamente durante 

séculos, condicionados pelas sociedades vigentes. Durante estas mudanças, o gosto foi 

também algo subjectivo e pessoal, que mudava de indivíduo para indivíduo.39 

No século XVIII, o termo gosto surgiu como um conceito ligado à estética, que se 

associou ao desenvolvimento da estética moderna. Surgiu nesta época a definição e o 

esclarecimento mais detalhado desta expressão, tratando-se de uma faculdade de 

sentir, de apreciar e de julgar.40 Neste contexto, o gosto, é descrito como sendo 

resultado tanto de uma apreciação estética, como de um sentido crítico, característico 

de cada indivíduo.41  

                                                             
38 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 78. 
39 Cf. Piles, Roger de 1766, Cours…, op. cit., p. 123. 
40 Cf. Sauras, Javier 2003. La Escultura y el Oficio de Escultor, Colecção Cultura Artística, Barcelona, 
Ediciones del Serbal, p. 281. 
41 Cf. Kelly, Michael 1988. Encyclopedia of Aesthetics, vol. 4, New York, Oxford University Press, p. 355. 
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Interessa-nos observar o conceito de gosto que se estrutura nas ideias de beleza e de 

proporção. Trata-se de conceitos que se encontram presentes nas obras de estatuária, 

tendo sido igualmente alterados e adaptados consoante as diferentes épocas e 

civilizações. No entanto, as obras de estatuária da civilização Grega, revelam a relação 

destes dois conceitos – beleza e proporção – que definem a essência de cada obra.  

Johann Winckelmann defendeu o mesmo princípio, que o gosto vinha da cultura 

Grega, era nos gregos que residia o bom gosto. Nas suas déias parecia revelar as leis 

naturais ocultas, considerando que o bom gosto começou na Grécia.42 

O mesmo afirmou Jacques Montabert no século XIX, defendendo que o amor 

constante pela beleza deu origem às suas obras, e que ninguém os igualará mais 

porque esse gosto apaixonado já não se encontra ao nosso alcance.43 

O termo gosto é uma expressão também usada para caracterizar uma escola, uma 

academia, ou mesmo o trabalho de um artista. Roger de Piles, interessado pelo estudo 

da Antiguidade Clássica fez referência a este assunto, no seu Cours de Peinture, 

afirmando que cada escola se distingue pelo seu gosto. Mais concretamente, afirmou 

que cada escola se distingue pelo gosto de Desenho. Classifica ainda a qualidade de 

trabalhos de cada escola ou academia de arte, segundo a formação que é dada aos 

alunos. O pintor considerava que a escola que tinha melhor formação, era aquela que 

se interessava pelo estudo do antigo. O bom gosto seria o resultado de uma boa 

formação, reflectindo-se a partir do estudo do que é antigo e da cultura da 

Antiguidade Clássica. Cada escola tinha o seu gosto pelo desenho, embora a de Roma 

tenha a melhor pelo facto de ser formada com base no antigo.44 

Por seu lado Joaquim Machado de Castro, definiu o gosto, como uma capacidade de 

saber copiar e imitar a natureza. Esta imitação, valoriza a cultura Grega pela qualidade 

insuperável das suas obras artísticas: 

“[…] O bom gosto nas Bellas Artes, Escultura, e Pintura consiste na sabia imitação 

da Bella Natureza reunida; em que os sabios Gregos forão admiraveis, e por isso 

as suas obras ainda hoje são modelos preferiveis a tudo.”45 

                                                             
42 Cf. Curtis, Gregory 2005. Disarmed – The Story of the Vénus de Milo, Reino Unido, Sutton Publishing,       
p. 49. 
43 Cf. Montabert, M. Paillot de 1829-51, Traité…, op. cit., p. 194. 
44 Cf. Piles, Roger de 1766, Cours…, op. cit., p. 143. 
45 Castro, Joaquim Machado de 1937. Dicionário…, op. cit., p. 50. 
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No século XIX, o pintor italiano Luigi Bossi (1758–1835), publicou na obra Introduzione 

allo Studio delle Belle Arti del disegno e Vocabolario Compendioso delle Arti Medesime, 

um capítulo dedicado ao gosto na arte. Neste desenvolvimento sobre o tema, o autor 

encontrou várias definições de gosto, ligadas às diferentes artes afirmando que o 

gosto era fácil de identificar numa determinada época, descobrindo-se a beleza de 

cada sujeito.46 

Sobre os diferentes géneros de gosto, Luigi Bossi descreve-os individualmente: 

“[…] gusto naturale l´idea, o piuttosto il talento che un artista sviluppa, 

consultando solo la natura, senza avere studiato le opere de graudi maestri: […] 

gusto artificiale, o di imitazione, quello che un artista si forma csulla 

considerazione delle opere altrui, o un allievo sui precetti del maestro. Gusto 

nazionale è stato detto uno spirito di abitudine, o di sistema, per cui alcune 

bellezza, o alcuni difetti sembrano perpetuarsi nelle opere degli artisti di uno 

stesso paese. Il gusto particolare […] è quella inclinazione ch´egli mostra in 

preferenza per alcuni oggeti per alcune composizioni, per alcune parti dell´arte 

sua. […] Allorchè si dice il gusto di una nazione, di una scuola, di un artista, si 

intende d´ordinario, e forse direbbesi più esattamente, lo stile, o la maniera. Il 

gusto grandioso consiste perl o più nella scelta delle partiprincipali della figura 

umana, e di tutta la natura; […] Il piccolo, o meschino gusto all´incontro si occupa 

intorno a tutte le piccole parti, dal che l´opera risulta fredda ed insipida. Cose 

buon gusto tanto nelle lettere, quanto nelle arti, dicesi quello chè egualmente si 

allontana da tutti i difetti; cattivo gusto quello che i difetti accogli, e che si porta 

a tutti gli eccessi.”47 

Francisco de Assis Rodrigues, por seu lado, estabeleceu uma relação entre o gosto e o 

sentir. Para este escultor, formado na Academia de Belas Artes de Lisboa, o gosto é 

algo que se sente e que se relaciona com a natureza e com a beleza dos objectos. 

Reconhece as diferentes alterações do gosto que se verificaram durante séculos, tendo 

sempre presente as respectivas alterações e conceitos de beleza. Devido a estas 

                                                             
46 Cf. Bossi, Luigi 1821, Introduzione allo Studio delle Arti del Disegno e Vocabolario Compendioso. (livro 
digital) Milano: Editori Pietro e Giuseppe Vallardi, p. 19. 
47 Idem, ibidem, pp. 19-20. 
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mudanças, Francisco de Assis Rodrigues admite não poder estabelecer uma definição 

absoluta e demonstra as suas ideias afirmando que: 

“[…] em literatura e bellas artes o gosto é a faculdade de apreciar e de sentir as 

bellezas ou os defeitos que se acham nas obras do entendimento humano, que 

por isso é termo quasi synonymo de juízo, discernimento. A applicação judiciosa 

d´essa faculdade constitue o bom gosto ou o gosto falso. O gosto tem variado 

segundo as epochas, e nos diferentes povos, com a idéa que se formava da 

belleza. […] D´aqui vem a impossibilidade de estabelecer sobre elle regras fixas e 

absolutas. É porém geralmente reconhecido que em bellas artes existe uma idéa 

do bello, ou pelo menos que, em matéria de gosto, todo o objecto deve ser 

julgado em presença do modelo que se quizer representar, e em harmonia e 

accordo das partes com o seu todo. Em tudo o mais que não pertence em rigor á 

classe de bellas artes, o gosto é absolutamente arbitrário. O bom gosto natural é 

uma qualidade tão rara como precisa; mas é certo que o gosto adquire-se e 

desenvolve-se pelo estudo dos grandes modelos, e pela convivência com os 

grandes génios.”48 

Para o escultor português, o gosto forma-se a partir da beleza, do confronto com os 

objectos belos ou portadores de beleza. Contudo, o gosto pode ser desenvolvido, pode 

ser ensinado, através do estudo dos modelos Clássicos e do contacto com as grandes 

obras dos mestres. 

 

2  Coleções de Escultura Antiga 

 

2.1.  O Jardim do Belvedere 

 

A admiração pela Antiguidade Clássica e a valorização das obras de escultura da 

civilização Greco-Romana deu origem a uma crescente necessidade de colecionar 

obras de arte do antigo. Da crescente aquisição de obras de estatuária e antiguidades, 

nascem espaços para receber estas coleções. De outro modo, alguns espaços 

existentes, como os Palácios e casas nobres, são adaptados para guardar estas 

                                                             
48 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 204. 
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coleções. O exemplo de maior importância e que se constituiu como um modelo de 

jardim de estátuas é o Jardim Belvedere.49 O Cortile del Belvedere era a ligação entre o  

 

 

 

 

Palácio do Vaticano e o Museu, que desde o início do século XVI se desenvolveu em 

torno do jardim da casa de Inocêncio VIII.50 

O termo belvedere, é uma expressão italiana que significa bela vista,51 tendo sido 

aplicada para diferentes espaços, ou edificações, como os jardins, palácios, torres, e 

villas,52. De um modo geral, a expressão belvedere foi aplicada a todos os espaços ou 

construções que proporcionavam algum prazer,53 e o Jardim Belvedere enquadra-se 

nesta categoria de espaços construídos para proporcionar prazer e encantamento. 

Esta obra de arquitectura, o Jardim do Belvedere, tornou-se uma construção 

importante na história dos jardins, pelo facto de ser um grande espaço destinado a 

                                                             
49 Sobre o Jardim Belvedere ver: Ackerman, James S. 1951. The Belvedere as a Classical Villa. Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 14, No. 1/2, pp. 70-91; Richardson, M. 1722. An Account of 
some of the Statues, Bas-Reliefs, Drawings and Pictures in Italy, with Remarks, London, Printed for J. 
Knapton at the Crown in St. Paul´s Church-Yard, pp. 275-279; Tronzo, William 2009. The Cortile delle 
Staue. Tronzo William (ed.), The Fragment – An Incomplete History, Los Angeles, Getty Research 
Institute, pp. 38-59. 
50 Cf. Ackerman, James S. 1951. The Belvedere…, op. cit., p. 71. 
51 Cf. Rogers, Elizabeth Barlow 2001. Landscape Design - A Cultural and Architectual History, New York, 
Harry N. Abrams INC Publishers, p. 133. 
52 Idem, ibidem, p. 133. 
53 Idem, ibidem, p. 133. 

Fig. 1  Maerten Van Heermskerck  
The Cortilhe delle Statue with the Nile and Tiber facing each other. 
in The Fragment, an Incomplete History. p. 40 
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mostrar uma vasta coleção de esculturas da Antiguidade, assumindo importância 

primordial como cenário perfeito para atraentes exposições de obras da antiguidade.54 

Na primeira metade do século XVI, o do Jardim do Belvedere era descrito como sendo 

um espaço amplo e tranquilo, com algumas árvores de frutos, onde existiam nichos e 

paredes com elementos da arquitectura clássica. As belas estátuas permaneciam 

nestes nichos, outras estátuas e alguns fragmentos, encontravam-se dispersos 

esperando um lugar de destaque para serem colocados.55 Deste modo, o Jardim foi o 

espaço ideal para reviver e celebrar o antigo, sem a intenção de recriar o passado mas 

trazer de volta os valores das civilizações antigas.56 

Para além desta ideia de reviver o antigo, como foi referido anteriormente, o Jardim 

foi uma obra mandada construir por quem exercia o poder e ostentava riqueza, 

referimo-nos ao Papa Julius II57(1443-1513). Outros espaços com características 

semelhantes a este importante jardim surgiram, sob a encomenda de antiquários, 

colecionadores e elementos da nobreza com a mesma atitude de mostrar poder e 

riqueza. 

O espaço do Jardim do Belvedere foi pensado e projectado pelo arquitecto italiano 

Donato di Angelo di Pascuccio58 (1444-1514), conhecido por Donato Bramante.59 A 

grande influência da Antiguidade Clássica, a descoberta das esculturas da Antiguidade, 

e o estudo das ordens clássicas da arquitectura, determinaram os modelos para a 

construção deste espaço.60 

                                                             
54 Cf. Pizzoni, Filippo 1999. The Garden - A History in Landscape and Art, London, Aurum Press, p. 42. 
55 Cf. Tronzo, William 2009. The Cortile…, op. cit., p. 39. 
56 Cf. Pizzoni, Filippo 1999. The Garden…, op. cit., p. 39. 
57 O Papa Julius II, Giuliano della Rovere de seu nome, notabilizou-se por ter dado grande 
desenvolvimento à arte e cultura em Roma. Durante o pontificado, Julius II teve como objectivo renovar 
e qualificar a cidade de Roma, numa tentativa de a aproximar ao que a cidade fora na antiguidade. 
Recorreu a Michelangelo para encomendar obras de arquitectura, escultura e pintura, vindo a realizar o 
notável trabalho de pintura no tecto da Capela Sistina, o projecto para a edificação da Igreja de S. Pedro 
de Roma, assim como o projecto para o túmulo de Julius II. Cf. Davis, Penelope J. E., Denny, Walter B. 
2010. A Nova História da Arte de Janson, A Tradição Ocidental, 9ª ed., trad. Marta Daniel Dias, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 579-589. 
58 Donato di Angelo di Pascuccio, conhecido como Donato Bramante, foi um célebre arquitecto e pintor 
do renascimento italiano. No ano de 1502, desenhou o Tempietto de S. Pietro, encomendado pelo Papa 
Julius II no local onde se supõe ter sido martirizado S. Pedro. Autor do projecto para a Basílica de S. 
Pedro, a que Michelangelo dá continuidade. Donato Bramante recebe o pedido do Papa Julius II, em 
1506, para desenhar o Cortile del Belvedere. 
59 Cf. Pizzoni, Filippo 1999. The Garden…, op. cit., p. 42. 
60 Idem, ibidem, p. 39. 
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Para projectar este jardim do Vaticano, o arquitecto Donato Bramante obedeceu aos 

princípios clássicos da arquitectura, empregou os princípios de Alberti de simetria e 

proporção numa organização axial das formas e do espaço, que não tinha sido visto 

desde a antiguidade,61 satisfazendo o pedido do Papa Julius II. O projecto para este 

jardim era mais alargado, era necessário pensar num espaço de jardim que também 

pudesse receber a sua coleção de antiguidades. Neste jardim foi colocada uma enorme 

coleção de estatuas da Antiguidade Clássica,62 com o intuito de a expor, de permitir o 

contacto com as esculturas, assim como poder compartilhar, com outras 

individualidades, o interesse que existia pelas obras da Antiguidade, mostrando a 

todos o seu gosto requintado. Julius II foi quem instituiu a coleção papal ao transferir 

para o Jardim do Belvedere as suas obras […] Apollo, the Laocoön, the Sleeping Ariadne 

(then known as Cleopatra), Commodus as Hercules, Hercules and Antaeus, Venus Felix 

and the Tiber.”63 

O Papa Julius II considerava o Jardim Belvedere como uma representação do poder, e 

fazia deste espaço um local ideal para celebrar a Antiguidade Clássica.64 Toda a 

construção do jardim se baseou na Antiguidade, não se pretendendo recriar o antigo, 

mas valorizando e admirando as qualidades artísticas das civilizações Greco-Romanas. 

Contudo, o Jardim Belvedere sofreu sucessivas alterações na sua construção, sabendo-

se que Michelangelo Buonarroti também realizou algumas alterações a pedido do Papa 

Julius II, mantendo-se sempre em mudança. As obras de escultura foram colocadas em 

locais de destaque, inseridas em nichos, sobre as fontes ou nos locais de maior 

importância do jardim numa tentativa de imitar os jardins da antiguidade.65 Os nichos 

eram decorados com pinturas representando elementos naturais, florais e alguns 

pássaros.66 

Francisco de Holanda, no seu Álbum de Desenhos das Antigualhas desenhou um 

espaço que é identificado pelo autor da publicação como sendo o Nicchione del 

Belvedere, de Donato Bramante. Este desenho ilustra e comprova a presença de 

                                                             
61 Cf. Rogers, Elizabeth Barlow 2001. Landscape…, op. cit., p. 133. 
62 Cf. Pizzoni, Filippo 1999. The Garden…, op. cit., p. 42. 
63 Scott, Jonathan 2004. The Pleasures of Antiquity – British Collectors of Greece and Rome, 2ª ed., 
London, Yale University Press for the Paul Mellon Centre for Studies in British Art, p. 1. 
64 Cf. Pizzoni, Filippo 1999. The Garden…, op. cit., p. 39. 
65 Cf. Scott, Jonathan 2004. The Pleasures…, op. cit., p. 1. 
66 Cf. Rowell, Christopher 1996. Display of Art. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 9, New York, 
Grove Ed., pp. 20-21. 
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estátuas nos jardins, e a colocação das mesmas em nichos elevados. O desenho que 

fez do Grupo do Laocoonte e do Apolo do Belvedere, obras que se encontram inseridas 

em nichos, informam-nos sobre a decoração que existia nos nichos "[...] painted with 

leafy trees, flowers and birds."67 Deste modo, chegou a Portugal uma imagem credível 

do mais importante jardim de estátuas da Europa, o jardim do Papa Julius II que 

apresenta os modelos paradigmáticos da escultura Greco-Romana.  

 

2.2.  Colecionadores e Reprodução de Escultura Antiga 

 

A partir das imagens de escultura do Jardim Belvedere, que circularam pela Europa, e 

de gravuras de outras obras de estatuária clássica, desencadeou-se a apetência pela 

coleção: inúmeras obras de estatuária do antigo foram cuidadosamente copiadas para 

integrarem coleções particulares. 

As cópias das obras de escultura da Antiguidade Clássica constituem um valor cultural, 

chegando a serem classificadas como obras de arte. Mais tarde, a produção destas 

cópias tiveram um fim pedagógico, contudo, o gosto por estas obras desenvolveu, em 

primeira instância, uma apetência por colecionar cópias das obras de estatuária mais 

importantes, por parte de muitas individualidades ligadas à nobreza e à igreja. 

Durante esta época de gosto pelas cópias desenvolveram-se os processos técnicos da 

escultura, com a intenção de dar resposta às necessidades das escolas, às academias 

de arte e aos colecionadores. Esta crescente reprodução de obras de estatuária do 

antigo, envolveram os tradicionais processos técnicos da escultura e foram também 

criados outros adaptados às diferentes obras para reprodução. O sistema de 

reprodução das obras de estatuária envolvia os métodos antigos, que eram de certa 

forma, morosos e reuniam um número significativo de pessoas com conhecimento no 

processo técnico. 

Os antigos formadores faziam as cópias das obras de escultura, segundo a formação 

que adquiriam de outros mestres. O conhecimento deste processo técnico, era quase 

inexistente em livros, fazendo-se passar o processo e a técnica de geração para 

geração. No entanto, no final do século XVIII, L´Encyclopédie Diderot d´Alembert, na 

                                                             
67 Pizzoni, Filippo 1999. The Garden…, op. cit., p. 42. 
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parte dedicada à Escultura, demonstra os seus processos técnicos, assim como os 

instrumentos e equipamento de trabalho apropriados.68 

Destes temas ilustrados e explicados através de gravuras, interessa-nos fazer uma 

referência aos primeiros títulos correspondentes à escultura em gesso e aos espaços 

de trabalho dos formadores onde se copiavam as estátuas. A L´Encyclopédie Diderot 

d´Alembert, ilustra diferentes situações dos locais de trabalho onde se produziam 

esculturas, e dão-nos informação sobre os diferentes utensílios e estruturas para 

auxiliar o trabalho de cópia e formar as estátuas. Nas páginas são apresentadas as 

várias ferramentas e utensílios de metal, suportes em madeira, cavaletes de escultura, 

recipientes, roldanas, sistemas elevatórios e estruturas para transporte, necessários 

para movimentar a estatuária. 

O processo técnico de copiar, e as respectivas cópias, são deste modo desenvolvidos e 

valorizados na L´Encyclopédie Diderot d´Alembert, constituindo uma fonte documental 

importante para se compreender e valorizar as cópias das obras de estatuária da 

Antiguidade Clássica. Este processo de cópia da estatuária, envolve um saber fazer 

ligado à Escultura, e um conhecimento técnico que se complementam. A técnica de 

reproduzir uma escultura, a partir de um conjunto de moldes, é uma arte que se 

desenvolve a partir do Renascimento e que se tem vindo a aperfeiçoar e a adaptar às 

diferentes inovações da escultura. 

A partir deste interesse desenvolveu-se, em paralelo, a produção de cópias das obras 

de melhor qualidade artística. Contudo, neste período somente os reis, os dignatários 

da igreja e os nobres, tinham possibilidade de adquirir estas cópias ou reproduções da 

escultura Clássica. O custo elevado destas cópias, não permitia que fossem esculturas 

facilmente acessíveis às diferentes escolas de artes ou academias. Por estes motivos, 

até meados no século XVIII, era mais frequente que as obras de escultura da 

Antiguidade clássica, chegassem ao conhecimento dos artistas e estudantes através 

dos álbuns de gravuras, dos álbuns de desenhos e dos estudos, realizados pelos 

artistas consagrados.69 Como exemplo deste género de divulgação, lembramos os 

                                                             
68 Ver Denis Diderot, Denis & d´ Alembert, Jean Le Rond 2001. L´Encyclopédie Diderot & D´Alembert. 
Gravure – Sculpture. Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts Méchaniques, 
avec leur Explication. Gravure – Sculpture, Paris, Bibliothèque de L´Image. 
69 Cf. Kurtz, Donna 2000. The Reception of Classical Art in Britain - An Oxford Story of Plaster Casts from 
the Antique, Oxford, The Beazley Archive and Archaeopress, p. 123. 
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desenhos de estátua realizados por Francisco de Holanda, e que constituem o seu 

importante Álbum de Desenhos das Antigualhas. Somente a partir de meados do 

século XVIII, o processo de cópias de estatuária se torna mais acessível, menos 

dispendioso e menos elitista, o que vem possibilitar a divulgação e um maior contacto 

com as obras da cultura clássica.70 

Este processo de aquisição das antiguidades, deu origem à criação de grandes coleções 

particulares de obras de estatuária clássica que mais tarde se transformaram em 

museus. Como exemplo mais relevante o Palácio de Fontainebleau onde se reuniu 

uma vasta e importante coleção constituída por obras originais de estatuária, 

antiguidades e um grande número de cópias das mais famosas obras de escultura da 

Antiguidade Clássica. Esta aquisição de peças de arte foi começada pelo rei francês 

François I (1494 - 1547), que tinha um particular gosto pela estatuária clássica, tendo a 

intenção de fazer de Fontainbleau um local designado por "A New Rome".71 

As escolas e academias de arte que possuíam cópias das obras de escultura Clássica, 

usavam-nas para estudo e para formar o gosto, como refere Donna Kurtz em The 

Reception of Classical Art in Britain, afirmando que as cópias em gesso das estátuas 

gregas e romanas antigas tinham sido um importante recurso para os artistas e 

estudiosos.72 

Este conjunto de cópias de estatuária Greco-Romana, constituíram uma fonte credível 

para o estudo da cultura da Antiguidade Clássica, que teve grande desenvolvimento no 

Renascimento Italiano, e deixou de ter a sua função nos finais do século XIX devido a 

questões ideológicas.73 Estas coleções de cópias em gesso, existentes nas escolas e 

academias de arte, alteraram o frequente contacto que os alunos tinham com as 

verdadeiras obras do antigo. Com as cópias em gesso os alunos já não necessitavam de 

ir a Roma desenhar as esculturas da antiguidade clássica e permaneciam nas 

academias a estudar através das cópias.74 

 

                                                             
70 Idem, ibidem, p. 123. 
71 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste and the Antique – The Lure of Classical Sculpture     
1500-1900, 6ª ed., London, Yale University Press – New Haven and London, pp. 1-3. 
72 Cf. Kurtz, Donna 2000. The Reception…, op. cit., p. IX. 
73 Idem, ibidem, p. IX. 
74 Cf. Wünsche, Raimund 1998. Il Torso nell´Academia. Wünsche, Raimund (coord.), Il Torso del 
Belvedere-Da Aiace a Rodin, Vaticano, Direzione Generale Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, p. 47. 
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2.3.  O Gesso nos Tratados Artísticos 

 

Este material com grandes qualidades e potencialidades foi utilizado com frequência 

por outras civilizações, como por exemplo os antigos Egípcios. Na cultura egípcia usou-

se o gesso75 no revestimento de paredes, em máscaras fúnebres, nos trabalhos 

artísticos de maior precisão e nas obras de Escultura, como material essencial.76 As 

obras de escultura eram frequentemente alteradas e corrigidas com o recurso ao 

gesso, substituindo o uso da pedra quando se tratava de um restauro.77 A sua 

aplicação passava igualmente pelos monumentos fúnebres, mais concretamente pela 

constituição dos túmulos e pelas múmias, onde se encontra o gesso empregue nos 

tecidos que envolviam os corpos. 

Na escultura egípcia também era comum a realização dos moldes em gesso, que eram 

usados nas diferentes fases do processo escultórico, em vez da utilização de materiais 

mais duráveis e mais resistentes, como o mármore ou o bronze. Usavam-se os moldes 

como meio para transferir imagens de um local para outro, e estes trabalhos eram 

também considerados como produção artística.78 

O gesso teve aplicação desde a Antiguidade Clássica tendo sido usado na edificação, 

decoração arquitectónica e como auxiliar da Escultura: na produção de moldes,79 na 

cópia de trabalhos artísticos e na produção de múltiplos, adaptados aos conceitos 

artísticos de cada época.80 Trata-se de um material proveniente do gypsum81, são 

                                                             
75 Sobre o gesso ver: Barthe, Georges 2001. Le Plâtre, L´Art et la Matière, Paris, Creaphis; Füller, Josef 
s/data. Manual do Formador e Estucador, Lisboa, Biblioteca de Instrução Profissional, Bertrand; Turco, T. 
2008. Il Gesso, Lavorazione Transformazione Impieghi, 2ª ed., Milano, Editore Ulrico Hoepli. 
76

 Cf. Frederiksen, Rune 2010. Paster Casts in Antiquity. Marchand, Eckart e Frederiksen, Rune (eds.) 
2010. Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity to the Present, Oxford 
University, De Gruyter, p. 15. 
77 Idem, ibidem, p. 15. 
78 Idem, ibidem, p. 15. 
79 Sobre a produção de moles de estatuária ver Baudry, Marie-Thérèse e Bozo, Dominique 2005. La 
Sculpture, Méthode et Vocabulaire: Inventaire Général des Monuments et des Richesses Artistiques de la 
France, 6ª ed., Paris, Ministère de La Culture et de La Comunication, Monum, Éditions du Patrimoine/ 
Imprimerie Nationale Éditions, pp. 101-143; Trusted, Marjorie 2007. The Making of Sculpture, The 
Materials and Techniques of European Sculpture, London, Victoria and Albert Museum, pp. 153-171. 
80 Cf. Frederiksen, Rune 2010. Paster Casts…, op. cit., p. 13. 
81 Nome original, que habitualmente se denomina de pedra de gesso, o sulfato de cálcio hidratado.        
Cf. Barthe, Georges 2001. Le Plâtre…, op. cit., p. 67. 
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cristais que crescem de forma livre na natureza, que depois de sujeitos a altas 

temperaturas se transformam no pó que se conhece.82 

Os textos mais antigos, que se tem conhecimento, falam sobre o gesso e sobre a sua 

utilidade, mais concretamente, o tratado De Lapidibus, do filósofo grego Theophrastus 

(371-287 a.C.), revelou uma importante referência a este material. O tratado De 

Lapidibus faz uma descrição do gesso do ponto de vista das suas propriedades e 

origens sendo estabelecida uma comparação com outros materiais, como o mármore e 

o alabastro. Contudo, a única aplicação que o autor mencionou é o seu uso na 

construção, referindo que “It is used in building, being poured round the stones 

themselves, […]”83 

Posteriormente, Plínio o Velho (23-79 d.C.), na sua importante obra Naturalis Historia 

fez igualmente referência ao gesso, mais concretamente à execução de moldes em 

gesso a partir de um modelo. Estes moldes tinham utilidade na Escultura servindo 

posteriormente para serem preenchidos com gesso ou cera, com o intuito de realizar 

máscaras, essencialmente máscaras mortuárias.84 

Na Grécia Antiga o gesso era aplicado nas decorações, nomeadamente nas pinturas 

que decoravam os interiores da arquitectura, principalmente nos edifícios ligados de 

culto e nas casas particulares. A sua utilização, por estranho que pareça, também se 

encontra nos pavimentos dos templos gregos e das casas particulares, assim como nos 

pavimentos formados com mosaicos, funcionando como material auxiliar na 

construção. Nestes pavimentos em mosaico, alguns existentes na Península Ibérica, o 

gesso está presente como material estruturante e de ligação para formar todo o 

pavimento. Contudo, a utilização do gesso para os moldes das obras de estatuária era 

uma constante, desempenhando uma função importante na antiga produção da 

escultura grega e romana.85 

                                                             
82 Cf. Mills, John 2005. Encyclopedia of Sculpture Techniques, 2ª ed., London, Bastford, p. 169. 
83 Theophrastus 1965, De Lapidibus. Trad. D. E. Eichholz. (livro digital) Oxford: At the Clarendon Press.,  
p. 83. 
84 Cf. Torrego, Maria Esperanza 2001. Plinio el Viejo - Textos de Historia del Arte, 2ª ed., Madrid, La Balsa 
de la Medusa, p. 125 
85 Cf. Frederiksen, Rune 2010. Paster Casts...,.op. cit., p. 18 
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O gesso foi também encontrado em estátuas de deuses, nas casas gregas. Seria 

frequente a realização destas estátuas em gesso para quem não conseguisse obter 

uma estátua em mármore, ou uma cópia em mármore de um original.86  

Na Antiguidade Clássica dificilmente se pode afirmar que o gesso estaria em paralelo 

com outros materiais, nem seria considerado um material definitivo numa obra 

artística. A utilidade do gesso estava direccionada para a arquitectura, para a 

edificação, nomeadamente para o revestimento das paredes e para a habitual 

decoração. Na Escultura usava-se este material na concretização dos moldes para se 

reproduzir as diferentes obras, com o objectivo de se divulgar as formas. A prática dos 

moldes em gesso permitiu fazer uma passagem das formas da Grécia antiga para o 

mundo romano, sem este processo não teria existido uma expansão massiva da arte 

grega para os romanos.87 

No Renascimento tornou-se uma prática a cópia das obras da Antiguidade Clássica. O 

desejo de estar em contacto e de reviver a Antiguidade Clássica desenvolveu a 

execução dos moldes em gesso e a consequente produção das cópias das obras de 

estatuária do antigo. 

O tratado Il Libro dell´ Arte, de Cennino Cennini (1370-1440), numa primeira fase 

introduz o gesso como um material preparatório, ao ser empregue na preparação das 

superfícies de painéis, fazendo uma descrição do modo de execução. O gesso é 

indicado como material preparatório para se trabalhar sobre ele, para se conseguir 

atingir determinados resultados.88 Outra aplicação, dentro da área da Escultura, é dada 

ao gesso sendo indicado para a realização das máscaras a partir do modelo vivo, e 

Ceninno Cennini faz a descrição de todo o processo técnico referente a esta 

utilização.89 A seguir ao molde da máscara, o autor descreve outras aplicações do 

gesso e indica o modo de tirar um molde de uma figura humana na sua totalidade. 

Neste processo técnico descrevem-se as várias fases do trabalho e recorre-se ao gesso 

                                                             
86 Idem, ibidem, p. 24. 
87 Idem, ibidem, p. 26. 
88 Cf. Cennini, Cennino d´Andrea 1960. The Craftsman´s Handbook – “Il Libro dell´Arte”, trad. de Daniel 
V. Thompson Jr, New York, Dover Publications, pp. 70-74. 
89 Idem, ibidem, pp. 124-126. 
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para registar as formas do corpo.90 O gesso seria ainda empregue na Escultura, 

nomeadamente no auxílio da produção de moedas e nos seus moldes.91 

Cennino Cennini encontrou no gesso um auxílio técnico para solucionar determinados 

problemas relacionados com o trabalho da Escultura, nomeadamente a produção de 

moldes e a consequente reprodução dos modelos pretendidos. 

Leon Battista Alberti (1404-1472) no seu tratado de arquitectura, De Re Aedificatoria, 

no Livro Segundo, fez uma referência à pedra do gesso e à pedra da cal, compara a 

dureza de ambas e revela o tempo de preparação de cada pedra. Sobre o gesso, 

descreve as quatro espécies diferentes deste material que encontrou em Itália, e 

estabelece uma comparação entre a cal e o gesso, relativamente às suas propriedades 

e qualidades.92 No Livro Nono realça a importância do stucco93, como material aplicado 

na execução de elementos decorativos no exterior dos edifícios,94 sendo também 

descrito como material estruturante na edificação.95 

Sobre o stucco existem definições diferentes sobre este material, podendo surgir 

referido como uma composição de gesso, cal, pó de mármore e água, com uma 

característica mais resistente e duradoura,96 embora seja facilmente referido como 

sendo gesso de boa qualidade. Francisco de Assis Rodrigues estabeleceu a diferença 

entre o gesso e o estuque, considerando: 

“Quando se mistura com a colla de pelle, o gesso se reduz a pó e forma uma 

massa, que se chama estuque.”97 

O stucco era empregue nas decorações integradas na arquitectura, nos interiores ou 

exteriores, nomeadamente nos painéis com relevos. Alberti seguiu o tratado de 

Vitruvio, De Architectura, ao escrever De Re Aedificatoria, pelo facto de ser um 

                                                             
90

 Idem, ibidem, pp. 127-129. 
91 Idem, ibidem, pp. 130-131. 
92 Cf. Alberti, Leon Battista 2011. Da Arte Edificatória, trad. Arnaldo Monteiro do Espirito Santo, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 220-221. 
93 Sobre o stucco pode-se ler Giometti, Cristiano 2004. Stucco (Lime Plaster). Boström, Antonia (editor), 
The Encyclopedia of Sculpture, vol. 3, New York - London, Fitzroy Dearborn Publishers, pp. 1623-1625; 
Proudfoot, Trevor e Allardyce, Fiona 1996. Stucco and Plaster Work. Turner, Jane, The Dictionary of Art, 
vol. 29, New York, Grove Ed., pp. 813-846. 
94 Cf. Alberti, Leon Battista 2011. Da Arte…, op. cit., pp. 576-577. 
95 Idem, ibidem, p. 689. 
96 Cf. Penny, Nicholas 1993. The Materials of Sculpture, London, Yale University Press/New Haven and 
London, p.191, 194. 
97 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 200-201. 
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admirador da antiguidade Romana, e no seu tratado fez referência ao gesso como 

constituinte do stucco e empregue na edificação.98 

Para além da tradicional aplicação na Arquitectura e Escultura, como foi descrito 

anteriormente, no Renascimento italiano o gesso foi usado na produção de 

fragmentos do corpo humano com um objectivo diferente. Eckart Marchand afirma 

que os moldes em gesso de partes do corpo humano eram de grande utilidade nas 

oficinas dos pintores, auxiliavam a prática do desenho e auxiliavam na compreensão 

dos volumes através da manipulação suave da luz e sombra. Os moldes em gesso de 

partes do corpo humano eram também utilizados pelos escultores.99 

Paralelamente à reprodução destes fragmentos do corpo humano, desenvolveu-se 

uma prática de fazer moldes das estátuas contemporâneas do Renascimento. As obras 

de estatuária dos grandes escultores eram igualmente motivo de estudo e interesse 

para serem copiadas, quer na sua escala original, quer em escalas mais reduzidas, e 

como exemplo destes trabalhos, vejam-se as obras de estatuária de Michelangelo 

existentes na Nova Sacristia de San Lorenz, em Florença, que foram reproduzidas à 

escala e em dimensão reduzida, frequentemente em gesso e terracota.100 

Pomponio Gaurico (1482-1530), humanista e historiador de arte italiana, publicou em 

1504 o tratado De Sculptura. No capítulo Sobre la Fundición fez referência ao gesso 

como material auxiliar no processo de fundição e descreve-o como sendo algo 

semelhante à cal.101 Gaurico informa-nos ainda sobre os diferentes tipos de gesso que 

existem, quais as suas propriedades e onde devem ser empregues.102 O método para 

trabalhar o gesso conclui esta breve introdução ao material. No capítulo Sobre los 

Escultores Ilustres surge a expressão “[…] la escultura en yeso […]”, que nos informa 

sobre e existência de escultura em gesso, contudo, Pomponio Gaurico classifica estas 

esculturas pouco importantes e não merecedoras de menção.103  

                                                             
98 Cf. Marchand, Eckart 2010. Plaster and Paster Casts in Renaissance Italy. Marchand,Eckart e 
Frederiksen, Rune (eds.) 2010. Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity 
to the Present, Oxford University, De Gruyter, p. 53. 
99 Idem, ibidem, p. 61-62. 
100 Idem, ibidem, p. 62. 
101 Cf. Gaurico, Pomponio 1989. Sobre la Escultura, trad. Maria Elena Azofra, Madrid, Ediciones Akal,       
p. 260. 
102 Idem, ibidem, pp. 260-261. 
103 Idem, ibidem, p. 285. 



37 
 

Benvenuto Cellini (1500-1571), demonstrou um interesse mais direccionado para os 

aspectos técnicos da produção artística, onde seria utilizado o gesso. No seu 

importante Tratado de Ourivesaria e Escultura mencionou o gesso ao ser utilizado na 

técnica da ourivesaria, assim como, na utilização nas técnicas da Escultura, 

nomeadamente na fundição em bronze.104 Nos temas desenvolvidos do seu tratado, 

Cennino Cennini deu como exemplo algumas das suas obras de escultura, podendo 

concluir-se que o seu tratado resultou também da sua experiencia enquanto artista.105  

Giorgio Vasari (1511-1574) afirmou a importância do gesso, embora tenha valorizado e 

demonstrado maior interesse pelo stucco, referindo as inúmeras aplicações desta 

composição constituída por gesso. No entanto, On Technique referencia as aplicações 

do gesso direccionadas para a estatuária, nomeadamente para a fundição e execução 

de moldes, para fazer cópias.106  

Os tratados de arquitectura do período do Renascimento fazem referência ao gesso 

como material necessário à edificação, como material que constitui o stucco empregue 

nos revestimentos de paredes e tectos abobadados e como material corrente para a 

decoração dos edifícios. Outros tratados artísticos, de artistas direccionados para a 

Escultura, revelam a aplicação do gesso nos processos técnicos desta arte, 

nomeadamente na importância que este material teve para passar as obras de 

estatuária a bronze, assim como na produção de modelos para futuras obras de 

estatuária, na produção de múltiplos da escultura e na produção de modelos à 

escala.107  

A necessidade que houve de adquirir, colecionar, estudar ou divulgar determinada 

escultura, de determinada época, foi conseguida com a produção da sua cópia em 

gesso. A reprodução de obras de escultura, através do gesso, gerou uma apetência 

pelas obras formando-se também um fenómeno de gosto.108 Possuir uma reprodução 

                                                             
104 Sobre os moldes e a fundição ver Cole, Michael W. 2006. Cellini and the Principles of Sculpture, 2ª ed., 
Cambridge, University Press, pp. 43-78. 
105 Ver Cellini, Benvenuto 1989. Tratados de Orfebrería, Escultura, Dibujo y Arquitectura, trad. Juan 
Calatrava Escobar, Col. Fuentes de Arte, Madrid, Ediciones Akal, pp. 132-133, pp. 149-170. Sobre 
Benvenuto Cellini pode-ser ver Cole, Michael 2004. Benvenuto Cellini 1500-71. Boström, Antonia 
(editor) 2004. The Encyclopedia of Sculpture, vol. I, New York - London, Fitzroy Dearborn Publishers,    
pp. 271-275. 
106 Cf Maclehose, Louisa S. (trad.) 1960. Vasari on Technique, New York, Dover Publications, pp. 158-160. 
107 Cf. Marchand, Eckart 2010. Plaster…, op. cit., pp. 71-74. 
108 Cf. D´Alessandro L. e Persegati, F. 1987. Scultura e Calchi in Gesso, Roma, L´Erma di Bretschneider,      
p. 14. 
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de um original em mármore ou em bronze, seria difícil de conseguir, devido ao 

complexo processo técnico de reprodução, assim como, ao tempo que demoraria a 

realizar. Contudo, a produção moldes em gesso de uma determinada obra de 

estatuária, tirados directamente do original, permitia uma cópia do mesmo e 

perpetuava formalmente uma obra escultórica. 

A prática da reprodução de peças, em gesso, influenciou significativamente o ensino 

nas Academias, principalmente na valorização da escultura clássica e nos seus valores 

formais, nomeadamente, o cânone e a proporção.109 Na Academia de San Luca, em 

Roma, existiam coleções de obras em gesso para dar formação artística aos alunos, 

assim como eram utilizadas obras da mesma natureza na Academia de Milão no 

princípio do século XVII.110 Para além destas duas Academias italianas, a Academia 

Francesa de Roma, sob a protecção rei Louis XIV, reunia em 1684 uma coleção de 

cópias em gesso das obras de estatuária da Antiguidade Clássica, constituída por mais 

de cem modelos.111 

Denis Diderot (1713-1784) fez referência ao gesso na sua obra Encyclopédie ou 

Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une Sociètè de Gens de 

Lettres, no capítulo dedicado à Escultura. Sobre este material e sobre a sua aplicação, 

Diderot escreveu sobre a sua aplicação num sob capítulo denominado de Sculpture en 

Platre, referindo-se ao gesso como um material usado na produção da “[…] sculpture 

en relief […]112 e na possibilidade de se poder “[…] travailler le platre à la main.”113 A 

modelação com gesso seria uma técnica aplicada para produzir a ornamentação 

desejada. O gesso teria a sua aplicação na produção dos moldes, constituídos por 

várias peças, para as formas que se pretendiam realizar. Conforme os tratadistas do 

Renascimento, o gesso é igualmente referido como material para produzir os modelos 

que servem de orientação para concretizar trabalhos em mármore. 

O conjunto de estampas dedicadas à Escultura, da Encyclopédie ou Dictionnaire 

Raisonné des Sciences, des Arts… divide-se em dois grupos, um dos quais ilustram um 

                                                             
109 Idem, ibidem, p. 14. 
110 Cf. Bentz, Katherine 2004. Plaster Cast. Boström, Antonia (editor), The Encyclopedia of Sculpture,      
vol. 3, New York - London, Fitzroy Dearborn Publishers, p. 1310. 
111 Idem, ibidem, p. 1310. 
112 Diderot, Denis e D´Alembert, Jean le Rond 1750-1772. Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des 
Sciences, des Arts et des Métiers, par une Sociètè de Gens de Lettres. Tome Quatorzieme, Paris, A 
Neufchastel Chez Samuel Faulche & Compagnie Libraires & Imprimeurs, p. 842. 
113 Idem, ibidem, p. 842. 
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conjunto diverso de ferramentas em metal adequadas para trabalhar o gesso à mão: 

utensílios de desbaste e nivelamento, goivas e formões.114  

 

 

 

O segundo conjunto de gravuras é dedicado à produção dos moldes da estatuária, com 

uma demonstração do método de produção de um molde constituído por várias peças, 

frequentemente denominado de molde de madre com tasselos.115  

Diderot ilustrou de forma rigorosa o que não se encontrava frequentemente nos 

tratados de escultura, relativamente à técnica da produção escultórica – ferramentas e 

moldes - e à importante utilização do gesso enquanto material necessário na Escultura. 

De acordo com os tratados estudados, o gesso foi usado numa fase de passagem no 

âmbito da técnica artística, no processo de passagem para o bronze, como meio de 

transição do modelo de barro para a obra de pedra ou bronze. O seu uso na estatuária 

foi objecto de estudo para os artistas, seja pintor ou escultor, enquanto material 

reprodutor de uma obra de arte ou de uma parte da mesma, considerado um material 

que reflectiu ou reproduziu a realidade. Teve o seu uso como técnica de reprodução 

em série para a realização de trabalhos, reproduzindo objectos históricos e artísticos. A 

utilização deste material na decoração foi motivo de interesse pelos tratadistas, que 

referenciaram a sua aplicação ao longo da história. 

                                                             
114 Ver Diderot, Denis & d´ Alembert, Jean Le Rond 2001. L´Encyclopédie…, op. cit., Pl.IV – V. 
115 Ver idem, ibidem, Pl. I – II. 

Fig. 2  Denis Diderot &, Jean d´ Alembert 
Attelier des Mouleurs en Plâtre/ Mouleurs en Plâtre, Mouleurs et Ouvrages 
in L´Encyclopédie Diderot & D´Alembert. Gravure – Sculpture..., pl. I, II 
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Deste modo, o gesso liga-se também à história do gosto e do coleccionismo, 

justificando-se pela vontade de possuir importantes exemplares da grande variedade 

artística, contribuindo para o surgimento das Gipsotecas. 

As cópias em gesso tornaram-se insubstituíveis na ausência da obra de arte original, 

embora não tenham sido consideradas obras de arte mas modelos de estudo e de 

coleção.116 

Johann Joachim Winckelmann soube valorizar estas cópias em gesso, considerando-as 

tão importantes como as obras de estatuária originais. O historiador admirou as obras 

em gesso pelo facto de serem brancas, luminosas e por serem portadoras de beleza. 

Deste modo Winckelmann afirmou que a cor contribui para a beleza, mas não é por si 

só beleza, embora, em geral, realce a beleza e as suas formas. Contudo, uma vez que o 

branco é a cor que reflete a maioria dos raios de luz torna-se mais facilmente 

perceber, um belo corpo seria tanto mais belo quanto mais branco fosse, e se 

estivesse nu pareceria maior do que realmente era, assim como todas as figuras 

recentes de gesso parecendo maiores do que as estátuas de onde foram tirados.117 

 

2.4.  O Desenho a partir das reproduções 

 

"Desde o Quattrocento, em que era dada pouca importância á liberdade criadora, que 

a imitação era, com efeito, o cerne da aprendizagem        obrigatória […]"118 

 

Durante a Idade Média, o exercício de copiar era um acto obrigatório e indispensável, 

no entanto, estava implícita outra finalidade. O trabalho de copiar livros e trabalhos de 

artistas era uma prática igualmente comum, que se mantinha inalterável e ininterrupta 

nas bibliotecas dos mosteiros. Por outro lado, elaboraram-se livros de modelos visuais, 

receituários de ideias para se copiar. 

O exercício de copiar modificou o seu conceito no Renascimento Italiano. A atitude de 

copiar modificou-se e alterou-se também a finalidade com que frequentemente se 

                                                             
116 Cf. D´Alessandro L. e Persegati, F. 1987. Scultura…, op. cit., p. 13-14. 
117 Whinckelmann, Johann Joachim 2006. History…, op. cit., p. 195. 
118 Deswarte-Rosa, Sylvie 1995. Francisco de Holanda: Maniera e Idea. Paulino, Francisco Faria, A Pintura 
Maneirista em Portugal - Arte no Tempo de Camões, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses/ Centro Cultural de Belém, p. 61. 
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realizavam os trabalhos de cópia, princípios defendidos pelos artistas Cennini, Alberti, 

Leonardo, Vasari e Armenino que consideraram que o caminho para a arte começava 

no uso consciente do que já tinha sido realizado, na cópia dos melhores quadros 

existentes e os desenhos dos mestres antigos, a cópia devia formar a base da 

instrução.119 

No princípio do Renascimento, Cennino Cennini aconselhava a prática destes 

exercícios no seu tratado de pintura, reconhecendo a importância da cópia para o 

artista, desvalorizando a imitação da natureza.120 É no exercício de cópia de simples 

modelos que vão exercitar as suas capacidades e conseguir um controle da mão.121 

O acto de copiar tornou-se uma prática constante utilizada nas oficinas como método 

de aprendizagem, durante o Renascimento,122 com o objectivo de trazer uma nova 

perspectiva e atitude a este método de aprendizagem.  

 

 

 

 

Durante o ensino artístico a aprendizagem iniciava-se com o exercício de cópia. 

Desenhar e copiar as grandes obras de estatuária da Antiguidade Clássica, assim como 

                                                             
119 Cf. Mader, Joseph 1978. The Mastrery of Drawing, vol I., New YorK, Abaris Books, p. 217. 
120 Cf. Haverkamp-Begemann, Egbert 1988. Creative Copies, Interpretative Drawings from Michelangelo 
to Picasso, London, Sotheby´s Publications, p.17. 
121 Cf. Cennini, Cennino d´Andrea 1960. The Craftsman´s…, op. cit., p. 5. 
122 Cf. Leymarie, Jean 1979. History of an Art: Drawing, Geneva, Editions d´Art Albert Skira, p. 33. 

Fig. 3   Giovanni Domenico Campiglia 
View of the Capitoline Collections 
in Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity…, p. 194 
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os grandes modelos de referência, e também as obras dos mestres contemporâneos, 

passou a ser o grande motivo de interesse e de estudo por parte dos artistas. 

Segundo o método pedagógico instituído no Renascimento, os jovens que estudavam a 

arte, deviam ter uma preparação prática, antes de iniciarem o processo de cópia. Os 

alunos que iam aprender a desenhar começavam com exercícios muito simples, para 

desenvolverem as suas capacidades artísticas.  

Os primeiros ensinamentos consistiam em saber usar a pena para desenhar. Tratava-se 

de uma técnica difícil, como referiu Francisco de Holanda no tratado Da Pintura 

Antiga, para quem começava a desenhar. As formas mais elementares e básicas, como 

as letras ou as formas geométricas, eram desenhadas com a pena com o intuito de 

adquirir algum treino: 

"O jovem artista […] deve começar pelas coisas mais fáceis, como o manejar da 

pena e o desenho das letras, uma boa introdução ao desenho dos contornos. 

Aquele que tem uma bela escrita tem boas hipóteses de se tornar um excelente 

desenhador."123 

Saber copiar os trabalhos dos mestres revelava as capacidades artísticas e possibilitava 

ao mesmo tempo a divulgação dessas mesmas obras. A reprodução de obras dos 

grandes mestres permitia que outros tomassem conhecimento sobre as mais 

importantes produções artísticas, circulando pela Europa um sem número de 

reproduções de obras de arte. 

Estes exercícios de cópia representavam o fruto de uma longa atenção e análise.124 

Começar os estudos com os exercícios de cópia, porque era no acto de copiar que se 

adquiria o treino da mão, e o desenvolvimento da capacidade de memória,125 assim 

como, era também um meio de haver um contacto com o passado artístico.126 Através 

destes estudos os alunos ficavam a compreender também as diferentes técnicas que 

                                                             
123 Cennini, Cennino d´Andrea 1960. The Craftsman´s…, op. cit., p. 29. 
124 Cf. Boime, Albert 1971. The Academy and French Painting in Nineteenth Century, London, Phaidon,        
p. 122. 
125 Cf. Markl, Alexandra Reis Gomes 2011. As Cópias dos Frescos da Fachada Milesi. Os Desenhos da 
Colecção do MNAA. Facciate Dipinte - Desenhos do Palácio Milesi, Lisboa, Ministério da Cultura - Museu 
Nacional de Arte Antiga, p. 53. 
126 Cf. Haverkamp-Begemann, Egbert 1988. Creative…, op. cit., p. 16. 
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os grandes mestres utilizavam, a prática de copiar as grandes obras ajudava a 

compreender as qualidades expressivas dos trabalhos artísticos.127 

De acordo com os princípios instituídos no Renascimento, copiar as grandes obras, dos 

grandes artistas e da escultura antiga era, na teoria do Renascimento, um meio de 

confrontar um ideal.128 

Para além destes motivos que levavam a realizar cópias de trabalhos artísticos, copiar 

representava outras intenções artistas como o registo, a interpretação, a crítica, e a 

aprendizagem.129 Leonardo da Vinci refere no seu tratado de pintura a importância 

deste exercício de cópia,130 defendendo a ideia e que os alunos deviam aprender pelo 

Desenho antes de estudarem pelo natural.131 Para além deste exercício, Leonardo da 

Vinci também afirma que, numa primeira instância, se deveria copiar desenhos de 

grandes mestres.132 

Os estudantes que realizavam uma cópia de uma obra, de um grande mestre, estavam 

também perante um ideal. Ao copiar um trabalho adquiria-se experiencia e técnica, 

permitindo igualmente o contacto com as obras dos grandes mestres. Contudo, não só 

os estudantes realizavam estas cópias, os artistas mais consagrados continuavam a 

realizar este género de desenho, desde o seu tempo de estudantes. Este regresso às 

obras antigas, à cópia dos trabalhos dos mestres, possibilitava o retorno à essência das 

obras de arte do passado, um regresso que se enquadrava no pensamento do homem 

do renascimento.133 

Para além da cópia ser um instrumento básico no método pedagógico, como já vimos, 

a cópia era também o meio mais directo de adquirir uma reprodução do trabalho de 

um artista.134 A função da cópia teve por estes motivos a sua dupla utilidade: o ensino 

e a divulgação. 

                                                             
127 Cf. Arestides, Juliete 2006. Classical Drawing Atelier – A Contemporary Guide to Traditional Studio 
Practice, New York, Watson-Guptill Publications, p. 81. 
128 Cf. Goldstein, Carl 1996. Teaching Art – Academies and Schools from Vasari to Albers, New York, 
Cambridge University Press, p. 118. 
129 Cf. Haverkamp-Begemann, Egbert 1988. Creative…, op. cit., p. 13. 
130 Cf. Vinci, Leonard Da 1835. A Treatise on Painting, Trad. John Francis Rigaud. (livro digital) London:     
J. B. Nichols and Son, p. 7. 
131 Cf. Haverkamp-Begemann, Egbert 1988. Creative…, op. cit., p. 17. 
132 Idem, ibidem, p. 7. 
133 Cf. Goldstein, Carl 1996. Teaching…, op. cit., p. 118. 
134 Cf. Logan, Anne-Marie 2005. Peter Paul Rubens - The Drawings, New York, The Metropolitan Museum 
of Art - Yale University Press, New Haven and London, p. 4. 
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Francisco de Assis Rodrigues descreveu o conceito de cópia, no seu Dicionário: 

“[…] desenho, quadro, estatua, gravura, modelo copiado ou executado por outra 

gravura, estatua, modelo, quadro ou desenho. Quando é o proprio auctor que 

faz a cópia, chama-se-lhe réplica, e esta, ainda que feita pelo mesmo punho, 

sempre mostra menos liberdade e franqueza do que o original; […]” 135 

Pode-se também referir que neste método de ensino: 

"A cópia dos mestres antigos bem assim como dos contemporâneos de maior 

nomeada era, assim, no sistema tradicional, uma forma de apropriação das 

características que os jovens artistas pretendiam assimilar."136 

Esta mudança de atitude, relativamente ao desenho de cópia, juntamente com o 

interesse demonstrado pela Antiguidade Clássica, veio alterar o método de formação 

dos artistas. Algumas destas alterações, estabeleceram alguns princípios que são do 

nosso conhecimento actual.137 

Os estudos artísticos iniciavam-se pela cópia dos trabalhos dos grandes mestres. Estes 

trabalhos eram essencialmente gravuras com temas figurativos diversos.138 Os 

desenhos, as estampas, as litografias, e as obras dos grandes mestres,139 claramente 

delineados com contornos acentuados,140 eram os materiais de trabalho que cada 

aluno utilizava para copiar. 

Os primeiros modelos para estudo, poderiam ser também trabalhos de artistas antigos 

de academia que tinham sido constituídos modelos para seguir uma norma,141 assim 

como outros trabalhos que se caracterizavam só pelos contornos, pelo desenho do 

traço, e outros que combinassem contornos com as áreas de sombra, denominado de 

desenho sombreado.142 

Após os primeiros ensinamentos, desenhavam-se as obras do antigo, a partir das 

cópias das estátuas da Antiguidade Clássica.143 Os artistas e alunos seguiam os 

exemplos do passado e adquiriam mais conhecimento a partir das obras da 

                                                             
135 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 122. 
136 Markl, Alexandra Reis Gomes 2011. As Cópias…, op. cit., p. 53. 
137 Cf. Arestides, Juliete 2006. Classical…, op. cit., p. 79. 
138 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery…, op. cit., p. 191. 
139 Cf. Goldstein, Carl 1996. Teaching…, op. cit., p. 119. 
140 Cf. Boime, Albert 1971. The Academy…, op. cit., p. 24. 
141 Cf. Goldstein, Carl 1996. Teaching…, op. cit., p. 28. 
142 Cf. Boime, Albert 1971. The Academy…, op. cit., p. 24. 
143 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery…, op. cit., p. 191. 
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Antiguidade Clássica, do que da realidade.144 De facto, as diferentes etapas de 

aprendizagem instituídas para o desenho, constituíam um método de ensino que era 

uma preparação para se desenhar a figura humana.145 

A cópia tornou-se um elemento fundamental da formação dentro de uma academia ou 

numa escola de arte, porque adquiriu o seu valor próprio, pelo facto de ser o produto 

de uma formação clássica. O acto de copiar foi entendido no Renascimento como um 

modo de aprendizagem, assim como no século XIX, o exercício de copiar era entendido 

como um exercício básico na educação artística,146 e o melhor método para se 

aprender a desenhar147: 

"[…] a cópia, o estudo sobre o exemplo dos mestres como forma de representar 

baseada na autoridade, permitia desenvolver um repertório de desenhos com 

autonomia própria, capaz de organizar o adestramento intelectual dos 

aprendizes. […] na Itália a partir do Renascimento, copiar não era um simples 

exercício passivo mas sim um sistema dinâmico e criativo, aconselhado por todos 

os tratadistas como forma de […] se fazer a apropriação das características dos 

melhores mestres[…]"148 

Para além do exercício de cópia ter sido sempre o método para se iniciar, também foi 

um exercício que qualquer artista deveria continuar a realizar, de facto alguns os 

artistas fizeram-no durante um longo período da sua vida, a partir das obras que 

admiravam.149 

A cópia foi, em primeiro lugar, instituída como uma obrigação na base da educação 

artística. Até ao século XX, a este exercício não lhe era atribuído o devido valor, não 

era reconhecido como trabalho artístico, sendo apenas aceite como um exercício de 

treino e aprendizagem, que educa a visão, a mão e a memória.150 

 

 

 

                                                             
144 Cf. Haverkamp-Begemann, Egbert 1988. Creative…, op. cit., p.13. 
145 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery…, op. cit., p. 191. 
146 Cf. Logan, Anne-Marie 2005. Peter…, op. cit., p. 4. 
147 Cf. Leymarie, Jean 1979. History…, op. cit., p. 33. 
148 Markl, Alexandra Reis Gomes 2011. As Cópias…, op. cit., p. 53. 
149 Leymarie, Jean 1979. History…, op. cit., p. 33. 
150 Cf. Held, Julius Samuel 1959. Rubens: Selected Drawings, vol. I, London, Phaidon Press, p. 48. 
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3   As Estátuas da Antiguidade 

 

“Sculptures became status symbols and were an important component of the 

collections formed by the royal family, cultivated noble collectors, some humanists, 

and artists.”151 

 

Como temos vindo a afirmar, no Renascimento surgiram das escavações inúmeras 

obras de escultura da cultura Grega e Romana, que rapidamente foram consideradas 

obras exemplares pelas suas qualidades artísticas. 

Da grande diversidade de estátuas da Antiguidade Clássica, seleccionaram-se as mais 

belas, as que tinham melhores proporções. A valorização e gosto pela beleza, assim 

como pela harmonia, a admiração pelo equilíbrio e a simplicidade das formas, 

presentes nestas estátuas, constituíram valores em apreço pelos artistas e antiquários, 

e muitos deles faziam esta selecção de forma rigorosa, chegando a eleger as obras de 

escultura clássica da sua preferência.  

A escolha rigorosa das obras de escultura do antigo passava igualmente por questões 

que se relacionam com o gosto, que frequentemente estava sujeito à apreciação da 

igreja católica, como sucedeu em Florença e Roma.152 Esta selecção de obras de 

estatuária tinha, também, como objectivo a formação artística, o ensino do desenho e 

a formação do gosto. 

Como exemplo deste interesse pelas obras da Antiguidade Clássica, deve-se referir um 

dos mais importantes artistas do Renascimento italiano: Michelangelo Buonarroti153 

(1475-1564). Este artista destingiu-se por estar associado a uma característica 

presente no seu trabalho, a terribilità, que se revelou através da grandiosidade das 

suas obras de escultura e pintura.154 Alguns autores consideram que esta característica 

deriva do interesse de Michelangelo pela masculinidade, força e expressão de 

                                                             
151 Penny, Nicholas, & Schmidt, Eike D. 2008. Collecting Sculpture in Early Modern Europe, Washington, 
National Gallery of Art/ New Haven and London, p. 262. 
152 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery…, op. cit., p. 219. 
153 Sobre a obra de Michelangelo Buonarroti pode consultar-se Elam, Caroline 1996. Michelangelo 
Buonarroti. TURNER, Jane, The Dictionary of Art, vol. 21, New York, Grove Ed., pp.431-460; Vasari, 
Giorgio 2008. The Lives of the Artists, Col. Oxford World´s Classics, Trad. Julia Conaway Bondanella e 
Peter Bondanella, 3ª ed., Great Britain, Oxford University Press, pp. 414-488. 
154 Cf. Huges. Anthony, 1996. Michelangelo (Buonarroti). Turner, Jane, The Dictionary of Art, Vol. 21, 
London, Grove, p. 431. 
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sentimentos do que pela ideia de graça155. Michelangelo foi um precursor e, 

simultaneamente, uma figura defensora do Desenho, considerando esta arte um meio 

para a aprendizagem.156 Como outros artistas, copiou as obras do antigo e estudou 

algumas destas esculturas da Antiguidade Clássica através do Desenho. 157 

Michelangelo considerava o Desenho uma arte essencial e principal, chegou até a 

considerá-la como uma ciência: 

“Para Buonarroti solo existia en el mundo un arte ó ciencia, á saber: el dibujo, del 

qual las démas procederan ó forman parte, pues examinando cuanto se ejecuta 

en la vida pratica, todos y cada uno de los hombres que ocupan sin saberlo, de 

pintar el mundo, ora inventando y creando nuovas formas y figuras para los 

trajes, edifícios e habitaciones, ya cultivando los campos y labrando la tierra 

mediante surcos y dibujos, unas veces navegando, otras exponiéndose á los 

riesgos de la guerra, y hasta en los funerales; como en todos nuestros 

movimientos y acciones, notase el predominio de la ciencia del dibujo."158 

Das obras de escultura da Antiguidade Clássica, a que Michelangelo prestou especial 

atenção ao Grupo do Laocoonte159 e ao Torso do Belvedere, duas obras do período 

helenístico que ajudaram a aprofundar a estabelecer uma ligação com a força.160 

Na sua obra de desenho vemos os primeiros contactos com as esculturas do antigo,161 

demonstrando a influência que estas obras tiveram nos seus primeiros trabalhos, 

como é exemplo o desenho do Apolo do Belvedere162 que é uma obra de estatuária 

                                                             
155 Entende-se por graça algo que transparece encanto, benevolência, leveza, harmonia, equilíbrio, 
formosura. A expressão graça é uma qualidade, que esteve acima da beleza. Ver Carchia, Gianni & 
d´Angelo, Paolo 2009. Dicionário…, op. cit., pp. 166-170; Winckelmann, Johann Joachim 1959. De la 
Belleza en el Arte Clasico – Seleccion de Estudios y Cartas, Trad. Juan A. Ortega y Medina, México, 
Instituto de Investigaciones Esteticas – Universidad Nacional Autonoma de Mexico, pp. 124-132. 
156 Cf. Huges. Anthony, 1996. Michelangelo…, op. cit., p. 449. 
157 Cf. Tubino, Don Francisco María s/ data. El Renascimiento Pictórico en Portugal - À Proposito 
del Libro de Dibujos del Pintor Lusitano Francisco de Holanda que se Conserva Inédito en la 
Biblioteca del Monasteiro de San Lorenzo del Escorial, pp. 508-509. 
158 Idem, ibidem, p. 510. 
159 Michelangelo assistiu à descoberta do Grupo do Laocoonte, em 1506, juntamente com Giuliano da 
Sangallo. Cf. Deswarte-Rosa, Sylvie 1995. Francisco de Holanda: Maniera…, op. cit., p. 78. 
160 Fejfer, Jane; Fischer-Hansen, Tobias & Rathje, Annette 2003. The Rediscovery of Antiquity - the Role 
of the Artist, Copenhagen, Museu Tusculanum Press - University of Copenhagen, p. 47. 
161 Cf. Joannides, Paul 1996. Michelangelo and His Influence - Drawings from Windsor Castle, London, 

Royal Library Windsor Castle/ Lund Humphries Publishers, p. 15. 
162 Sobre os desenhos com a influência do Apolo do Belvedere, deve consultar-se Gnann, Achim 2010. 
Michelangelo - The Drawings of a Genius, Vienna, Albertina - Hatje Cantz, pp. 50-51, 63; Barkan, Leonard 
2011. Michelangelo - A Life on Paper, Oxford, Princeton University Press, p. 140. 
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que influencia directamente,163 tendo sido a pose da estátua um estímulo para 

Michelangelo.164 

Os desenhos que serviam de estudo, para realizar as suas primeiras obras de escultura, 

demonstravam a nítida influencia das obras do período clássico, devido à simplicidade 

das formas, à ausência do tratamento muscular exagerado,165 e às poses em 

contrapposto166. 

Outros desenhos de sua autoria, revelam um interesse específico por um dos filhos do 

Laocoonte, pelo facto de ter desenhado figuras com o corpo em torção e com um dos 

braços levantados.167 Contudo, a descoberta e o contacto com as obras do período 

Helenístico, vêem alterar de modo significativo o seu trabalho artístico, o Torso do 

Belvedere, que era conhecido desde o ano de 1420, e o Grupo do Laocoonte, tiveram 

uma influência profunda no seu trabalho,168 levando-o a criar formas e figuras 

idealizadas, numa tentativa de poder criar beleza.169 A presença de o Torso do 

Belvedere em Roma,170 veio influenciar toda a obra deste grande artista italiano, o 

trabalho de desenho de Michelangelo direccionou-se para o estudo destas grandes 

obras de estatuária do antigo, transpondo para o seu trabalho todo o rigor anatómico 

que constituía as referidas esculturas.171 Outro exemplo desta influência, são as figuras 

                                                             
163

 Cf. Barkan, Leonard 2011. Michelangelo…, op. cit., p.127; Cf. Chapman, Hugo 2005. Michelangelo 
Drawings: Closer to the Master, London, The British Museum Press, p. 88. 
164 Cf. Chapman, Hugo & Faietti, Marzia 2010. Fra Angelico…, op. cit., p. 58. 
165 Cf. Joannides, Paul 1996. Michelangelo…, op. cit., p. 15. 
166 Cf. Barkan, Leonard 2011. Michelangelo…, op. cit., p.127.  O Contrapposto é uma expressão de 
origem italiana, aplicada no Renascimento italiano para classificar uma pose assimétrica com um 
relaxamento dos membros. O termo foi mais aplicado às figuras esculpidas, cujos membros superiores e 
inferiores se dispõem de forma desencontrada, com o objectivo de criar movimento. Este género de 
representação verifica-se quando o peso do corpo assenta sobre uma das pernas, deixando a outra 
ligeiramente flectida, permitindo que o pé recue em relação ao outro. A estatuária Greco-Romana é 
caracterizada por este género de poses em contrapposto, e Michelangelo foi também um seguidor deste 
modo de representar. Sobre os desenhos em contrapposto ver Gnann, Achim 2010. Michelangelo…,     
op. cit., p. 51, 63; Barkan, Leonard 2011. Michelangelo…, op. cit., p. 140. 
167 Cf. Barkan, Leonard 2011. Michelangelo…, op. cit., p. 128. 
168 Cf. Joannides, Paul 1996. Michelangelo…, op. cit., p. 15. 
169 Cf. Brugloni, Maria Vittoria 1969. Drawing by Michelangelo, New York, Dover Publications, p. 4. 
170 De acordo com os primeiros registos, O Torso do Belvedere, surgiu em Itália entre 1432 a 1434.        
Cf. Wünsche, Raimund 1998. Il Torso – Fama e Misterio. Wünsche, Raimund (coord.), Il Torso del 
Belvedere-Da Aiace a Rodin, Vaticano, Direzione Generale Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, p. 25. 
171 Sobre a influência da Escultura Grega na obra de Michelangelo pode consultar-se Howard, Seymour 
2003. Michelangelo and Greek Sculpture. Fejfer, Jane; Fischer-Hansen, Tobias & Rathje, Annette. The 
Rediscovery…, op. cit., pp. 37-62. 
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pintadas no tecto da Capela Sistina, no Vaticano, os ignudi172, que revelam a influência 

da robustez anatómica do Torso do Belvedere e da figura do Laocoonte.173 A robustez e 

o movimento de torção dos quadris e dos ombros, dos ignudi são inspirados pelo 

mármore clássico conhecido como o Torso do Belvedere, um modelo de preferência de 

Michelangelo.174 

Temos conhecimento que, durante um longo período de tempo, estas obras eram 

estudadas por apresentarem características em comum: a beleza, a proporção, o 

canon, e o rigor anatómico. Por estes motivos, no Renascimento as obras do antigo 

foram grandemente valorizadas e admiradas pela sua beleza, pelo idealismo e pela 

proporção, sendo pelos artistas mais conhecidos desta época, que se dedicaram ao seu 

estudo do ponto de vista estético e anatómico. 

A estatuária desempenhou igualmente um papel de grande importância por ser a 

fonte de informação para se estudar a anatomia do corpo humano, a sua estrutura e 

as suas formas. Como exemplo, O Torso do Belvedere e O Grupo do Laocoonte foram 

obras valorizadas e estudadas do ponto de vista anatómico, devido à representação da 

anatomia ser de grande realismo, desempenhando uma função importante no estudo 

da anatomia humana. Outros estudiosos de arte e artistas interessaram-se pelas 

esculturas que se caracterizavam pela sua graça, como O Antinuo do Belvede; O 

Antinuo Capitolino; O Apolo do Belvedere; A Vénus Capitolina; A Vénus de Médici. 

O pintor e escritor Giovanni Battista Armenini (1530–1609), considerou importante a 

aprendizagem através do desenho da estatuária e transmitiu aos seus alunos esse 

método de trabalho, pedindo-lhes para desenharem as estátuas antigas que existissem 

em Roma. Para este artista, as estátuas constituíam um suporte de trabalho para se 

aprender a desenhar.  

São estas estátuas que davam aos alunos a possibilidade de aprender e desenvolver 

alguns dos métodos e processos para se saber desenhar. Saber desenhar estas obras 
                                                             
172 A palavra ignudo (no singular) é uma expressão italiana que traduzida, significa nu ou despido. Este 
termo está directamente ligado às vinte figuras masculinas, nuas, que estão pintadas no tecto da Capela 
Sistina, sendo ignudi (no plural) a sua designação. 
A influência do Torso do Belvedere e do Grupo do Laocoonte é uma constante nas diversas figuras 
desenhadas, e posteriormente pintadas, do tecto da Capela Sistina. Os ignudi, as figuras de Haman, os 
Profetas, assim como a figura de Moisés e os Escravos, pensados para o túmulo do Papa Julius II, têm a 
influência das obras Helenísticas da Antiguidade Clássica. Cf. Fejfer, Jane; Fischer-Hansen, Tobias & 
Rathje, Annette 2003. The Rediscovery…, op. cit., p. 47. 
173 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 312. 
174 Cf. Chapman, Hugo 2005. Michelangelo…, op. cit., p. 117. 
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ampliava os conhecimentos de cada aluno, desenvolvia as suas capacidades, 

contribuindo paralelamente para a formação do gosto como afirmou Charles-Antoine 

Jombert, seriam as estátuas os modelos de todos os dias, do bom gosto e a regra da 

beleza verdadeira.175 

Como se tem vindo a referir, Johann Joachim Winckelmann admirou a estatuária do 

antigo, tendo estudado e definido um conjunto emblemático de obras de estatuária.176 

O seu mérito foi reconhecido na Arqueologia, pelo facto de ter sido também um 

arqueólogo de grande prestígio. Nos seus estudos, de arqueologia, desempenhou um 

papel importante ao criar uma classificação estilística para as obras de estatuária 

antiga, organizando-as segundo a época de origem. Os seus estudos e obras escritas 

sobre a escultura da Antiguidade Clássica vieram contribuir para uma admiração 

generalizada pelas obras clássicas, reforçando o gosto que se desenvolvia pelo antigo. 

Johann Joachim Winckelmann foi um dos primeiros a escrever longos textos sobre 

estas estátuas, influenciando artistas e escolas de arte. Em Roma, descreveu as 

principais obras de escultura clássica existentes no Jardim Belvedere: o Apolo, o Grupo 

do Laocoonte, o Torso do Belvedere, o Antinuoo. Devido à sua formação académica, ao 

seu conhecimento, e ao seu gosto, distinguiu-se entre os académicos e colecionadores 

de arte. 

Outras obras de escultura foram posteriormente consideradas modelos para estudo, 

não pertencendo à Antiguidade Clássica. No período Neoclássico177 o grande interesse 

pela Antiguidade levou os artistas, nomeadamente os escultores, a produzirem obras 

de estatuária com características formais muito semelhantes às que foram realizadas 

pela cultura Greco-Romana. O antigo voltou a ser motivo de estudo e de interesse, e o 

gosto pelas obras de escultura do período clássico foram as grandes fontes de 

inspiração para a produção escultórica, de tal modo que algumas obras do Neoclássico 

foram consideradas modelos a seguir. Podem ser referidas algumas das obras de 

estatuária do escultor italiano António Canova (1757-1822), que contribuíram para dar 

                                                             
175 Cf. Jombert, Charles-Antoine 1784. Méthode…, op. cit., p. 96. 
176 Cf. Goldstein, Carl 1996. Teaching…, op. cit., p. 153. 
177 Sobre o Neoclássico ver: Irwin, David 2006. Neoclassicism, Col. Art & Ideas, 3ª ed., London, Phaidon 
Press Limited; Perrs, Juliete 2004. Neoclassicism and Romanticism. Boström, Antonia, The Encyclopedia 
of Sculpture, vol. 2, New York - London, Fitzroy Dearborn, pp. 1166-1173; Watkin, David 2010. 
Neoclassicism. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore, The Classical Tradition, Cambridge, 
The Belknap Press of Harvard University Press, pp. 629-632. 
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continuidade a este grupo de obras de escultura da Antiguidade Clássica, e que 

tiveram aplicação no ensino artístico. Deste escultor pode-se citar as seguintes obras 

de estatuária: a Vénus Itálica (1804-1812), a Cabeça de Paris (1810). 

Ao conjunto de obras de estatuária da Antiguidade Clássica, junta-se uma das obras 

que foi a mais emblemática e que foi a última a ser descoberta em escavações 

arqueológicas: a Vénus de Milo.178 Esta obra foi descoberta em 1817 e faz parte do 

grande conjunto de obras de estatuária da Antiguidade Clássica. A estátua foi sempre 

classificada como uma obra enigmática e um símbolo de beleza. 

Em conclusão, as aulas de Desenho desde a Academia de Vasari, eram detentoras de 

várias cópias destas estátuas, para os alunos desenharem. O estudo da anatomia, da 

beleza, e das proporções eram realizados essencialmente com base na análise das 

esculturas helenísticas, os estudantes desenhavam a partir do modelo vivo e das 

cópias em gesso do Hercules Farnese, do Grupo do Laocoonte e do Apolo do 

Belvedere.179 

O Apolo do Belvedere foi considerado um símbolo de beleza masculina, o Hércules 

como o símbolo da força e o Laocoonte como a verdadeira expressão da paixão 

humana. Quanto à beleza feminina, a Vénus de Medici era, por excelência, o símbolo 

da beleza. A seguir são apresentadas em pormenor cada uma destas obras de 

estatuária. 

 

3.1.  O belo masculino 

 

O Apolo do Belvedere é uma representação do Deus Apolo segundo as regras de 

proporção e harmonia transmitindo a perfeição e beleza idealizada, características de 

um Deus. Winckelmann classificou o Apolo do Belvedere como a melhor obra 

idealizada de entre todos os trabalhos da antiguidade. Naturalmente, o Apolo marcou 

a sua presença nas academias para ser admirado e servir exemplo como de modelo de 

perfeição. As estátuas do Antinoo do Belvedere e do Antinoo Capitolino, são 

                                                             
178 Sobre a Vénus de Milo ver Curtis, Gregory 2005. Disarmed…, op. cit.; Pasquier, Alain 1985. La Vénus 
de Milo et les Aphrodites du Louvre, Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux. 
179 Leymarie, Jean 1979. History…, op. cit., p. 30. 
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igualmente representações idealizadas, onde a presença da beleza, da harmonia e 

simplicidade marcam presença. 

O Apolino, uma representação de um jovem, enquadra-se nas obras que 

anteriormente referimos, pelo facto de reunir as mesmas características estéticas e 

revelar a simplicidade frequente nas estátuas portadoras da beleza e de uma 

idealização. O Apolino destaca-se por ser uma representação de um corpo jovem, 

distanciando-se das representações masculinas onde a maturidade está mais presente.  

 

3.1.1.  Apolo do Belvedere 

 

“For Winckelmann, it represented the perfection of the Greek ideal.”180 

 

A estátua do deus grego Apolo é uma obra de estatuária da Antiguidade Clássica que 

ultrapassa a escala humana. A sua dimensão é 2,24 metros de altura, tratando-se de 

uma estátua em mármore, do século II d.C.. O seu autor é desconhecido, no entanto  

alguns autores atribuem a sua autoria ao escultor Leocares181.182 Permanece também 

desconhecida a data exacta da descoberta desta estátua, assim como a sua verdadeira 

origem, o que pode ser afirmado sobre a estátua é o facto de ter sido encontrada no 

fim do seculo XV, como afirma Thorsen Opper.183 

O Apolo era uma das divindades mais admiradas e importantes. Como tal foi sempre a 

figura mais venerada do mundo antigo. A sua relação com o sol é constante, sendo ele 

denominado o deus da luz. Para além de deus solar, Apolo é um deus que é benéfico e 

                                                             
180 Barkan, Leonard 2010. Apollo Belvedere. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis Salvatore, The 
Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, p. 55. 
181 Leochares foi um importante escultor Grego, que viveu no século IV a. C.. Os seus trabalhos de 
estatuária datam da segunda metade do século IV a. C. Sobre o escultor Leochares ver Leventi, I. 1996. 
Leochares. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 19, New York, Grove Ed., pp.169-170; Richter, Gisela 
M. A. 1967. The Sculpture and Sculptors of the Greeks, 5ª ed., London, New Haven and London/ Yale 
University Press, p. 284-286. 
182 Cf. Plano, Almudena Negrete 2012. La Coleccíon de Vaciados de Escultura que Antonio Rafael Mengs 
donó a Carlos III para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Tese de 
Doutoramento, Universidade Compulutense de Madrid / Facultad de Geografía e Historia, p. 298. 
183 Cf. Opper, Thorsten 2004. Apollo Belvedere. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 1, 
New York - London, Fitzroy Dearborn, p. 71. 
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também purificador, assumindo uma postura positiva no desenvolvimento da vida, 

chegando a ter o poder de dar felicidade e de colocar tudo em harmonia.184 

 

 

Esta obra da estatuária clássica faz parte do conjunto das estátuas que foram copiadas 

das obras gregas pelos romanos. Trata-se portanto de uma cópia romana, realizada a 

partir de um bronze Helenístico perdido, pertencente ao período do imperador 

Adriano (76–138 d. C.).185 Alguns elementos formais da estátua levavam a comprovar 

que se trata de uma cópia romana, segundo alguns autores, o tronco de árvore para 

segurar a figura masculina, o pequeno suporte sob o pé esquerdo e as características 

                                                             
184 Cf. Hacquard, Georges 1996. Dicionário de Mitologia Grega e Romana, Trad. Maria Helena Trindade 
Lopes, Porto, Edições ASA; Roberts, John (ed. por) 2005. The Oxford Dictionary of the Classical World, 
New York, Oxford University Press, pp. 50-51. Sobre o Apolo do Belvedere ver Furtwängler, Adolf 1964. 
Master Pieces of Greek Sculpture – A Series of Essays on the History of Art, Chicago, Argonaut Publishers, 
pp. 404 – 413; Leoncini, Luca 1996. Apollo Belvedere. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 2, New 
York, Grove Ed., p. 226-227; Opper, Thorsten 2004. Apollo…, op. cit., pp. 71-72; Winckelmann, Johann 
Joachim 1958. Lo Bello…, op. cit., pp. 51-52. 
185 Cf. Barkan, Leonard 2010. Apollo…, op. cit., p. 55. 

Fig. 4  Augusto Nahl Tadesco 
Apolo do Belvedere 
in I Disegni di Figura  
nell´Archivio Storico  
dell´Accademia di San Luca,  
vol. III, p. 114 
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dos panejamentos sobre o braço esquerdo, garantem que se trata de uma cópia ou de 

uma inspiração a partir de um bronze.186 

A proveniência do Apolo do Belvedere é desconhecida, contudo sabe-se que foi uma 

das obras de escultura clássica que pertenceu à coleção do pontífice desde o século 

VI.187 A estátua permaneceu no Jardim Belvedere, durante o pontificado de Julius II, 

desde o ano de 1511,188 colocada num nicho e assente sobre um plinto rectangular, 

como nos dão a conhecer os desenhos realizados por Francisco de Holanda, e que 

constam no Álbum de Desenhos das Antigualhas.189  

Algumas intervenções de restauro foram realizadas nesta estátua, nomeadamente a 

reconstituição da mão esquerda, realizada em 1532 por Giovan Angelo Montorsoli 

(1506-1563) que também realizou o braço direito da estátua. Contudo nos anos de 

1924 e 1925, as suas intervenções de restauro foram removidas.190 Em 1540 foram 

feitos os moldes, em gesso, para fazer uma cópia em bronze, destinada ao Palácio de 

Fontainebleau, devido ao pedido feito pelo Rei Francis I.191 Esta cópia incluía as 

respectivas intervenções de reconstituição realizadas pelo discípulo de Michelangelo, o 

escultor Giovanni Angelo Montorsoli a que nos referimos anteriormente. 

O Apolo do Belvedere desfilou juntamente com as outras obras de estatuária pelas 

ruas de Paris, em 1798, numa procissão triunfal,192 até chegar ao Musée Central des 

Arts, onde permaneceu exposto até 1816.193 

Este desfile de importantes obras de estatuária pelas ruas de Paris, o Cortejo Triunfal, 

foi um modo de exibir as obras de arte levadas por Napoleão Bonaparte após as 

conquistas na europa, nomeadamente, a ocupação de Itália. Em 1797 a França e os 

Estados Pontífices estabeleceram um acordo dentro do contexto das guerras 

napoleónicas, o Tratado de Tolentino que envolveu o acordo com o Papa Pio VI.194 
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 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 150. 
187 Cf. Opper, Thorsten 2004. Apollo…, op. cit., p. 71. 
188 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance Artists and Antique Sculpture - A Hand Book of 
Sources, 2ª ed., London, Harvey Miller Publishers, p. 77. 
189 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas que vio Francisco d'Ollanda, Pintor Portugués 
(...1539-1540...), Edição Fac-similada, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores/ Relaciones Culturales, 
folha 9r. 
190 Cf. Opper, Thorsten 2004. Apollo…, op. cit., p. 71. 
191 Idem, ibidem, p. 71. 
192 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 148. 
193 Cf. Opper, Thorsten 2004. Apollo…, op. cit., p. 71. 
194 Sobre o Tratado de Tolentino e a movimentação das obras artísticas pode ler-se Plano, Almudena 
Negrete 2012. La Coleccíon…, op. cit., pp. 287-292. 
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Com base neste acordo e na ocupação de Roma por Napoleão, os bens artísticos 

existentes em Roma foram confiscados e levados para França.195 Todo o espólio 

artístico pertencente à Igreja ficou sob a posse de Napoleão, tornando-se o símbolo 

das conquistas realizadas pelos franceses durante o período de guerra. 

 

 

 

Os bens artísticos confiscados a Itália foram levados para a cidade de Paris, com o 

intuito de estarem presentes no então Museé Central des Arts. Transportaram-se 

oitenta e três estátuas dos mais importantes espaços onde se concentravam grandes 

coleções: do Vaticano seleccionaram-se as obras mais importantes como o Apolo do 

Belvedere, o Grupo do Laocoonte, o Melpomene, o Torso do Belvedere; do Museu 

Capitolino foram tiradas as estátuas mais importantes como o Rapaz do Espinho e a 

Vénus Capitolina.196 

Entrou no Musée Central des Arts um número considerável de obras de arte, um total 

de trezentos objectos, obras de arte de diferentes épocas desde obras da antiguidade 

                                                             
195 Cf. Chatelain, J. 1967. El Museo del Louvre, vol. I, Buenos Aires, Editorial Codex, p. 25. 
196 Cf. Blumer, M. – L. 1934. La Commission pour la Recherche des Objets de Sciences et Arts en Italie 
(1796-1797). La Révolution Française, Revue, nº1, tome LXXXVII. (livro digital) Paris: Éditions Rieder,      
p. 86. 

Fig. 5  Antoine Béranger 
Entrada em Paris das obras destinadas ao Museu Napoleão (pormenor) 
in http://hadrian6.tumblr.com 
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clássica até à nova Itália.197 A maneira exuberante de mostrar este espólio confiscado 

foi, como referimos, um Cortejo Triunfal: desfile de carros em madeira transportando 

as obras de estatuária trazidas de Itália. Este desfile percorreu as ruas de Paris, como 

foi anteriormente referido, e terminou com a entrada das obras de estatuária no 

Musée Central des Arts. Por todo este aparato e pelas obras conquistadas, em 1803 

este Museu viria a alterar a sua denominação para Museu Napoleão, exibindo a 

melhor das coleções de arte através das conquistas feitas a outros países da europa: 

Áustria, Bélgica, Itália e Prússia.198 Com a queda do império napoleónico, em 1815, os 

países reclamaram o espólio artístico anteriormente confiscadas e o Museu ficou sem 

uma parte significativa do espólio artístico.199 

A influência da Antiguidade Clássica e de Roma já se verificava em França nesta 

época,200 e na sequência desta grande entrada de obras de estatuária, provenientes de 

Itália, os franceses foram influenciados pela presença de importantes obras de 

estatuária nunca vistas. Assistia-se no momento a um renascimento do gosto pela 

antiguidade e Itália desempenhava um papel importante não só na educação de jovens 

artistas.201 

A beleza e harmonia do Apolo do Belvedere foram sempre o motivo de admiração 

pelos grandes artistas do mundo antigo e do Renascimento, tendo sido também a 

divindade da Antiguidade mais representada.202 A estátua de Apolo mostrava que ele 

era o mais belo dos deuses,203 e esta característica motivou e inspirou os mais diversos 

artistas. A estátua foi largamente desenhada, copiada e interpretada com outros meios 

durante o Renascimento, por artistas como Michelangelo, Bandinelli, Dürer, and 

Goltzius, como afirma Leonard Barkan.204 

Até ao seculo XIX, o Apolo do Belvedere, esteve sempre presente nos álbuns de 

estampas e gravuras, assim como nas grandes coleções de cópias de estatuária da 

                                                             
197 Idem, ibidem, p. 127. 
198 Cf. Quoniam, Pierre 1996. Louvre, Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, p. 18. 
199 Idem, ibidem, p. 18. 
200 Cf. Blumer, M. L. 1934. Commission…, op. cit., p. 63. 
201 Idem, ibidem, p. 251. 
202 Cf. Hacquard, Georges 1996. Dicionário…, op. cit., p. 34. 
203 Cf. Martin, René (direc. de) 1995. Dicionário Cultural da Mitologia Greco-Romana, Trad. de Fátima 
Leal Gaspar, Lisboa, Publicações Dom Quixote, p. 43. 
204 Cf. Barkan, Leonard 2010. Apollo…., op. cit., p. 55.  
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Antiguidade Clássica.205 A admiração e divulgação desta obra de estatuária manteve-se 

durante três séculos consecutivos, desde o Renascimento até ao século XIX. No século 

XVIII o ideal da beleza masculina não estava direccionado para um corpo musculado e 

robusto como o Hércules Farnese, o ideal estava centrado num modelo que reunia a 

beleza física e alguma sensualidade.206 O Apolo do Belvedere, segundo Johann Joachim 

Winckelmann, reunia estas qualidades artísticas e considerava esta estátua como a 

representação do ideal da arte grega.207 A partir do século XIX esta estátua começou a 

tornar-se numa obra de grande controvérsia, o facto de se descobrir que era uma 

cópia e não um original, causou alguma desilusão a todos os que a admiravam. Por 

estes motivos, o Apolo do Belvedere208 deixou de receber a mesma admiração, a partir 

de meados do século XIX.209 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/729. Muitos desenhos foram realizados com base 

neste modelo, de que falaremos adiante. 

 

3.1.2.  Antinoo do Belvedere 

 

“[…] Antinous was mentioned (usually with enthusiasm) in virtually all accounts of the 

most famous statues in Rome[…]”210 

 

O Antinoo211 do Belvedere foi também conhecido como o “[…] L´Admirable, 

Admirandus, L´Antin (sometimes abbreviated to Lantin), Hercules, Meleager, Mercury, 

                                                             
205

 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 148. 
206 Cf. Potts, Alex 1994. Flesh…, op. cit., p. 118.  
207 Cf. Barkan, Leonard 2010. Apollo…, op. cit., p. 55. 
208 Sobre o Apolo do Belvedere pode consultar-se Plano, Almudena Negrete 2012. La Coleccíon…, op. cit., 
pp. 279-354. 
209 Sobre esta mudança, na admiração do Apolo do Belvedere, ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 
2006. Taste…, op. cit., p. 148. 
210 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 141. 
211 Sobre o Antinous ver Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 177; Curtis, 
Penelope 2006. Antinous: the Face of the Antique, London, Henry Moore Institute; Opper, Thorsten 
2004. Antinuos Greek. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 1, New York - London, 
Fitzroy Dearborn, pp. 67-68; Opper, Thorsten 2008. Hadrian. Empire and Conflict, London: The British 
Museum Press, pp. 166-191. 
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Milo, Theseus”,212 ou frequentemente denominado de Belvedere Hermes213. A 

expressão Antinoo foi a designação mais recente que lhe foi atribuída. 

O jovem Antinous, da cidade de Bithynium na Asia Menor, viveu no tempo do 

imperador romano Adriano, tendo pertencido ao grupo das pessoas mais chegadas do  

imperador. Nas viagens por outras terras, Adriano visitou a Ásia Menor, e conheceu 

Antinous, que se tornou o seu favorito e que o acompanhou noutras viagens. Segundo 

consta, a beleza deste jovem despertou o agrado do imperador romano. Antinous 

morreu afogado no rio Nilo, e surgem duas justificações possíveis para este 

acontecimento: o jovem deu a sua vida para salvar a vida de Adriano, ou Antinous 

suicidou-se para fugir à vida que tinha junto de Adriano. O desgosto do imperador 

Adriano foi enorme, e em consequência da morte de Antinous, ordena a construção de 

inúmeras estátuas, bustos e monumentos, realizou festas e fez homenagens ao jovem 

Antinous. 

O Antinoo do Belvedere é uma estátua em mármore de uma figura masculina, com a 

dimensão aproximada à escala humana, tendo de altura 1,95 m. Desde os primeiros 

registos, que a estátua do Antinoo do Belvedere, surge incompleta: não possui o braço 

direito, assim como não tem a mão esquerda e parte do panejamento. Sobre a autoria 

desta obra surgem duas vertentes distintas: o Antinoo poderá ser uma cópia de uma 

obra do escultor Praxíteles, ou será uma cópia de um bronze realizada no período de 

Adriano.214 

Os primeiros registos desta estátua datam de 1543, quando Nicolaus de Palis a vendeu 

a sua Majestade o Papa, que posteriormente a mandou colocar no Jardim Belvedere 

juntamente com as outras estátuas da Antiguidade Clássica. A sua denominação esteve 

sempre relacionada com o lugar que lhe foi destinado, o Jardim do Belvedere. 

Actualmente a estátua encontra-se no Museu Pio-Clementino, fazendo parte da 

grande coleção de escultura do Vaticano. 

O interesse e admiração que esta estátua despertou, levou a que fosse estudada, 

desenhada, e fielmente reproduzida por inúmeros artistas e visitantes: 

                                                             
212 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 141. 
213 Cf. Marvin, Miranda 2008. The Language of the Muses – The Dialogue Between Roman and Greek 
Sculpture, Los Angeles, The Jean Paul Getty Museum, p. 127. 
214 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 142. 



59 
 

“[…] Antinous was as popular with artists of all persuasions as it was with collectors 

and connoisseurs.”215 

As primeiras reproduções em bronze que foram realizadas destinaram-se ao rei 

Charles I de Inglaterra, e para o Palácio de Versailles. Desta estátua também se 

realizou o busto em bronze, para o rei Filipe IV de Espanha. Para o Palácio de Versailles 

foi também realizada uma cópia em mármore.216 A partir do século XVIII, o Antinoo do 

Belvedere continuou a ser copiado e reproduzido em diferentes materiais e diferentes 

escalas. Nas reproduções do Antinoo que se realizaram desde o Renascimento, tanto 

em tamanho natural como em reduções, houve sempre uma preocupação de 

reconstruir os braços que faltam na obra original. 

Alguns artistas importantes estudaram as proporções desta obra de estatuária, como 

são exemplo François Duquesnoy (1597–1643) e Nicolas Poussin (1594–1665). Estes 

estudos sobre as proporções do Antinoo, foram publicados no livro Vite dei Pittori 

Scultori ed Architteti, da autoria do pintor italiano Gian Pietro Bellori217 (1613-1696).218 

Mais tarde na obra Les Proportions du Corps Humain Mesurées sur les plus belles 

Figures de l´Antiquité, de Gérard Audran, pode encontrar-se duas páginas com 

gravuras da estátua Antinoo do Belvedere, com um estudo sobre as proporções. 219  

O escultor italiano Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) teve esta obra de estatuária 

como uma referência e influência importante para os seus trabalhos de escultura, 

chegando a afirmar que na sua juventude tinha desenhado inúmeras figuras clássicas e 

quando estava de frente para o Antinoo era como se confrontasse o oráculo.220 

A sua permanência no Jardim Belvedere manteve-se até 1797, quando foi retirada 

para ir para Paris, com o objectivo de estar exposta no Musée Central des Arts. Até 

entrar no Museu, desfilou pelas ruas de Paris no célebre Cortejo Triunfal221, 

juntamente com outras obras de estatuária provenientes de Itália. Assim como as 

outras obras, a estátua de Antinoo permaneceu no Museu Napoleão, até 1815, tendo 
                                                             
215 Idem, ibidem, p. 142. 
216 Idem, ibidem, p. 142. 
217 Giovanni Pietro Bellori foi um pintor italiano, assim como um importante biógrafo dos artistas do 
século que viveu. 
218 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 142. 
219 Ver Audran, Gérard 1683, Les Proportions du Corps Humain Mesurées sur les plus Belles Figures de 
l´Antiquité. (livro digital) Paris: Girard Audran Graveur du Roy, pp. 11-12. 
220 Wittkower, Rudolf 1975. Studies in the Italian Baroque, London, Thames and Hudson, p. 105. 
221 Expressão usada por Francis Haskell e Nicholas Penny. Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. 
Taste…, op. cit., p. 148. 
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sido posteriormente devolvida a Roma para ser colocada novamente no Jardim 

Belvedere.222 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra, com o número de 

inventário FBAUL/ESC/698. 

 

3.1.3.  Antinoo Capitolino 

 

A estátua de Antinuos encontra-se no Musei Capitolini e foi descoberta na Villa 

Adriana, perto de Tivoli.223 Trata-se de uma obra de escultura do período Romano, 

mandada fazer pelo imperador Adriano (76–138 d.C.) entre 117 e 138 d.C..224 Esta obra 

de estatuária, realizada em mármore, é um retrato de um jovem belo. Embora se trate 

de um retrato, a escultura foi realizada a partir de uma estátua de Hermes do século IV 

a.C..225 A dimensão não excede a escala humana, tendo 1,80 m de altura.226 

Em 1733, esta obra de escultura surgiu no inventário da coleção do Cardeal Albani 

(1692–1779) com a denominação de Antinous.227 No mesmo ano, despertou o 

interesse do Papa Clemente XII que a seleccionou de entre muitas outras obras que 

pertenciam à coleção do Cardeal, e comprou-a. Após esta aquisição, a estátua sofreu 

uma intervenção de restauro para ser reconstruido o braço esquerdo e uma perna.228 

O Papa Clemente XII decidiu coloca-la em exposição no Museu Capitolino.  

Alguns anos mais tarde, em 1797, a estátua do Antinoo saiu do museu italiano para se 

juntar às obras de escultura da Antiguidade Clássica existentes em Itália, para viajarem 

até Paris, segundo as ordens de Napoleão Bonaparte. O Antinoo regressou a Itália em 

1816. 

A admiração pelo Antinoo centrava-se principalmente no corpo da estátua, não 

havendo a mesma admiração pela cabeça. O corpo era considerado um exemplo de 

beleza, de harmonia e de equilíbrio, correspondendo aos cânones que se estudavam e 

                                                             
222 Idem, ibidem, p. 141. 
223 Cf. Opper, Thorsten 2004. Antinuos…, op. cit., p. 68. 
224 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 143. 
225 Idem, ibidem, p. 144. 
226 Idem, ibidem, p. 143. 
227 Idem, ibidem, p. 144. 
228 Idem, ibidem, p. 143. 
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que se ensinavam. Dentro do ensino académico, a estátua do Antinoo, era um modelo 

a seguir para quem estudava a pintura, o desenho e a escultura.  

 

 

A estátua foi copiada inúmeras vezes, realizaram-se cópias em mármore e em bronze e 

também se fizeram cópias reduzidas em bronze, que circularam em grande número 

pela europa. No século XVIII e no século XIX, a produção de cópias em gesso e de 

moldes em gesso desta estátua aumentou de forma significativa, devido à sua 

utilidade como modelo nas escolas de arte e academias.229 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso de um tronco torso, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/768. 

 

 

 

                                                             
229 Idem, ibidem, p. 144. 

Fig. 6  Michele Bussotili Maltese 
Antinoo Capitolino 
in I Disegni di Figura 
 nell´Archivio Storico dell´Accademia 
 di San Luca, vol. III, p. 142 
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3.1.4.  Apolino 

 

“[…] un capolavoro della scultura antica […]”230 

 

A obra de estatuária denominada de Apolino foi igualmente conhecida como “[…] Little 

Apollo, Medici Apollo”231. Esta estátua, em mármore, é uma representação do deus 

Apolo quando era adolescente. Por este motivo, a estátua tem uma dimensão inferior 

às estátuas anteriormente apresentadas, e como consequência, foi pouco admirada e 

divulgada, comparativamente com as outras obras de estatuária da Antiguidade 

Clássica. A dimensão do Apolino é de 1,40 m.232 Actualmente encontra-se na Tribuna 

da Galeria do Uffizi, em Florença, juntamente com outro grupo escultórico, os 

Lutadores. 

O Apolino é uma obra tardia da arte Grega, pelo facto de ser uma nova interpretação 

da estátua Apolo Lykeios233, atribuída ao escultor Praxiteles (395-330 a.C.).234 Para 

além de ser uma recriação, como afirmou Margarete Bieber, o Apolino parece ser a 

primeira adaptação decorativa uma estátua projetada para um edifício público.235 

A data de produção da estátua de Apolino não é certa, colocando-se a hipótese de 

estar situada entre o século I e o século II d. C.236, enquadrando-se no período 

Helenístico. Estudos mais recentes chegam mesmo a afirmar a dificuldade da análise 

estilística e cronológica de Apollino.237 

O Apolino foi considerado por alguns autores como uma obra de estatuária tão digna 

como a Vénus de Médici, e de tanta importância como qualquer das maiores obras de 

escultura da Antiguidade Clássica, merecendo por isso um lugar de destaque em 

qualquer museu. Contudo, como dissemos, foi depreciada pelo facto de ser uma 

estátua de menor dimensão relativamente às outras já conhecidas. 

                                                             
230 Stefani, Ottorino 2003. Antonio Canova – La Statuaria, 2ª ed., Milano, Mondadori Electa, p. 36. 
231 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 146. 
232 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. Praxitèle, Paris, Somogy Éditions d´Art/Musée du 
Louvre Éditions, p. 83.  
233 Sobre o Apollo Lykeios ver Bieber, Margarete 1981. The Sculpture of the Hellenistic Age, 3ª ed., New 
York, Hacker Art Books, fig. 17.  
234 Idem, ibidem, p. 18. 
235 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. Praxitèle, op. cit., p. 308.  
236 Idem, ibidem, p. 83. 
237 Idem, ibidem, p. 332. 
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A sua autoria chegou a ser atribuída ao mesmo autor da Vénus de Médici. Algumas 

reproduções do Apolino foram feitas em paralelo com a Vénus de Médici, por se 

considerar que o autor seria o mesmo, encontrando-se algumas semelhanças técnicas 

e formais, que levariam a concluir que teriam o mesmo autor.  

 

 

As reproduções do Apolino foram realizadas à escala, tendo sido produzidas cópias 

reduzidas, para serem vendidas aos colecionadores ou figurarem nas galerias e 

museus. 

A estátua de Apolino foi transportada para Florença entre 1669 e 1670 juntamente 

com o conhecido Grupo da Niobe238. No ano de 1671 foi colocado na Tribuna do Uffizi, 

local de destaque que viria a ocupar até aos dias de hoje. O Apolino escapou de ser 

enviado para Paris, juntamente com outras obras de estatuária, para estarem 

                                                             
238 O Grupo da Niobe é uma representação da Niobe, com os seus filhos. Trata-se de um grupo de 
estatuária antiga, composto por seis estátuas, uma das quais é a figura mitológica de Niobe. Sobre este 
grupo escultórico ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., pp. 274-279; Pasquale, 
Giovanni di & Paolucci, Fabrizio 2005. Uffizi. The Ancient Sculptures – The Official Guide, Florença, Giunti 
Grupo Editoriale, pp. 76-78. 

Fig. 7  autor desconhecido 
Apolino 
in I Disegni di Figura  
nell´Archivio Storico  
dell´Accademia di San Luca, vol. III, p. 90 
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presentes na inauguração do Musée Central des Arts.239 A sua transferência para 

Palermo, em 1800, juntamente com outras obras de grande valor artístico, foi 

propositada para impedir a sua presença em Paris.  

No ano de 1806, a estátua de Apolino estava ao nível de outras obras de estatuária, 

como o Hercules Farnese e o Gladiador Borghese. Trava-se de uma estátua admirada 

por muitos artistas e intelectuais e uma obra essencial e indispensável para estar no 

Musée Napoléon, por se tratar de uma obra de referência da estatuária da 

Antiguidade Clássica.240 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/729. 

 

3.2.  O belo feminino 

 

A Vénus de Milo e a Vénus de Medici marcaram a sua diferença como obras de 

referência da beleza feminina. Ao longo da história foram os ícones da beleza, foram 

fonte de inspiração, igualmente admiradas e escolhidas por grandes artistas, servindo 

também de modelo nas academias de arte. Winckelmann enquadrou a Vénus de 

Médici no conjunto das mais belas obras de escultura clássica, prestando-lhe inúmeros 

elogios. A Vénus de Milo fez também parte das obras de estatuária mais apreciadas, 

apesar de ter sido descoberta no século XIX. A sua beleza e simplicidade deram origem 

a um novo modelo de beleza feminina, até então estabelecido pelas Vénus de Médici e 

Capitolina. Tornou-se uma obra enigmática por ter sido descoberta incompleta, por 

este facto despertou mais curiosidade e motivo de estudo. 

A Ariadne é uma obra menos conhecida pelo facto de ser menos representativa da 

beleza e proporção, como as vénus anteriormente referidas. A sua pose reclinada num 

momento de descanso/morte diferencia-a das restantes obras de estatuária feminina 

frequentemente numa pose vertical. Pelas diferenças que a caracterizam, a sua pose 

de descanso foi sempre relacionada com espaços de jardim, mais precisamente 

colocada em fontes. Com uma pose menos comum, a Vénus Kallipygos enquadrou-se 

                                                             
239 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 147. 
240 Idem, ibidem, p. 147.  
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noutro contexto, menos representativa dos ideais de beleza, mas mais ligada ao 

erotismo pela sua atitude.  

 

3.2.1.  Vénus de Medici 

 

Johann Joachim Winckelmann definiu a Vénus de Médici como “[…] a rose that after a 

beautiful dawn, unfolds at sunrise – steps from the age that, like a fruit not fully 

ripened, is hard and slightly tart, as shown in her breasts, which are already more 

developed than those of tender maidens. In her posture, I glimpse Laïs, who instructed 

Apelles in love […] and I imagine she looked like this when she first had to disrobe 

before the eyes of the artist.”241 

Esta obra emblemática de estatuária teve outras denominações, tendo sido conhecida 

como a “Grecian Venus, Mariane Venus, Venus Pontia”242. 

Na base da estátua, da Vénus de Medici, existem algumas inscrições em grego, que nos 

dão a conhecer o autor: 

“ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ  ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ 

         ΑΘΗΝΑΙΟΣ  ΕΠΩΕΣΕΝ”243 

A tradução destas inscrições em inglês:  

“Kleomenes, son of Apollodoros, of Athens made (it)”244 

Trata-se de uma obra de estatuária da autoria de um discípulo de Praxíteles do século I 

a.C., conforme a tradução das inscrições da base, o autor seria o escultor grego 

Kleomenes.245 No entanto, a assinatura pode não pertencer a esta obra, visto que esta 

estátua foi realizada a partir de uma obra em bronze, com o título Venus de Knidos.246 

Sobre a data de produção desta estátua, de mármore grego, os estudos concluem que 

corresponde ao século I a.C..247 A dimensão da Vénus de Medici aproxima-se da escala 

humana, tendo 1,53 m de altura. 

 

                                                             
241 Winckelmann, Johann Joachim 2006. History…, op. cit., p. 203. 
242 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 325. 
243 Idem, ibidem, p. 325. 
244 Winckelmann, Johann Joachim 2006. History…, op. cit., p. 64. 
245 Cf. Leoncini, Luca 1996. Venus d´Medici. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 32, New York, Grove 
Ed., p. 236. 
246 Idem, ibidem, p. 236. 
247 Cf. Pasquale, Giovanni di & Paolucci, Fabrizio 2005. Uffizi…, op. cit., p. 45. 
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O local exacto da sua descoberta assim como a data da sua descoberta não foram 

ainda determinados, sabe-se que foi encontrada próximo de Roma, no século XVI.248 

Sobre o seu estado de conservação, no momento da descoberta, não se pode dar 

qualquer informação. No entanto, sabe-se que a estátua recebeu algumas 

intervenções de restauro, mais concretamente, quando chegou a Florença, em 1677, o 

escultor Ercole Ferrata encarregou-se de lhe fazer uns braços.249 Segundo estes 

registos sobre o seu estado de conservação, pode-se concluir que a estátua é 

composta por vários fragmentos.250 

O primeiro interessado em adquirir a Vénus de Medici foi Ferdinando I de Medici 

(1549-1609), em 1585, que a colocou na Villa Medici em Roma. A Família Medici 

decidiu levar a estátua para Florença em 1677, e em 1688 a Vénus de Medici ocupou 

lugar de honra na Tribuna da Galeria Uffizi. O interesse pelas obras de arte por parte 

dos franceses, eu origem a que se criasse uma protecção generalizada sobre as obras 

                                                             
248 Cf. Corso, Antonio 2004. Medici Venus. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, Vol. 2, New 
York - London, Fitzroy Dearborn, p. 1035. 
249 Cf. Leoncini, Luca 1996. Venus..., op. cit., p. 236. 
250 Cf. Corso, Antonio 2004. Medici..., op. cit., p. 1035. 

Fig. 8  Joaquim Machado de Castro 
Vénus de Medici, 
Livro de Estátuas C, fl. 15v, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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de arte, optando-se por mudar de local ou escondendo-as durante as Guerras 

Napoleónicas. A Vénus de Medici foi igualmente retirada da Tribuna da Galeria Uffizi 

em 1800, voltando ao seu local de origem, que se manteve até à actualidade.251  

A admiração e interesse pela estátua, motivaram os próprios escultores a 

reproduzirem um número significativo de cópias desta obra.252 

Para além das cópias, a estátua serviu de inspiração para inúmeras interpretações, 

havendo registo de cerca de 40 obras de estatuária diferentes que tiveram a influência 

da Vénus de Medici, numa tentativa de tentar copiar este estilo de Vénus.253 Sempre se 

estabeleceu uma relação formal entre a Vénus de Medici e a Vénus Capitolina254. As 

estátuas têm poses muito semelhantes: a colocação dos braços na mesma posição, as 

pernas de ambas as estátuas estão numa posição muito semelhante, assim como a 

leve inclinação dos dois corpos e a direcção das cabeças, a posição dos pés tem muitas 

semelhanças, ambas possuem elementos decorativos encostados à perna esquerda. 

Inúmeras cópias em bronze, gesso e mármore foram realizadas a partir desta obra de 

estatuária. Personalidades importantes da História, como o Rei Charles I (1600-1649) 

de Inglaterra, encomendaram uma cópia em bronze da Vénus. A produção de cópias 

em gesso e em mármore desenvolveram-se paralelamente às cópias em bronze. No 

século XVIII houve um grande interesse e procura pela Vénus de Medici, para fazer 

parte das coleções de arte e para ser integrada em espaços públicos ao ar livre, como 

os jardins. 

Em 1820 é descoberta a Vénus de Milo. O interesse e admiração que existia pela Vénus 

de Medici como ícone de beleza, diminui de um modo significativo. Até ao século XVIII 

a Vénus de Médici representou o expoente máximo da beleza feminina da Antiguidade 

Clássica.255 

                                                             
251 Idem, ibidem, p. 1035. 
252 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical Art – From Greece to Rome, Col. Oxford History of 
Art, New York, Oxford University Press, p. 116. 
253 Cf. Corso, Antonio 2004. Medici..., op. cit., p. 1035. 
254 A Vénus Capitolina é uma obra de estatuária, em mármore, com 1,87 m de altura, atribuída ao filho 
do escultor Praxíteles, de seu nome Kephisodotos, que produziu trabalhos de escultura perto de         
300 a.C.. Sobre a Vénus Capitolina ver Giustozzi, Nunzio 2008. Musei Capitolini – Guida Breve, Roma, 
Mondadori Electa, pp. 18-21; Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., pp. 318-320. 
255 Cf. Irwin, David 2006. Neoclassicism, op. cit., p. 17. 



68 
 

A Vénus de Milo tornou-se um centro de atenções, transformou-se numa obra 

enigmática e foi considerada o novo modelo representativo da beleza.256 

 

3.2.2.  Vénus de Milo 

 

“A Vénus passou a fazer parte integrante da cultura europeia, a pontos de ultrapassar 

mudanças de gosto […]”257 

 

A expressão Afrodite, deriva do grego, e tem como significado “Nascida da espuma do 

mar”. Em latim tem a equivalência de Vénus, denominação que prevalece em Roma. A 

Afrodite faz parte do grupo dos principais deuses Olímpicos. Trata-se da deusa da 

Beleza e do Amor, que está relacionada com tudo o que é benéfico, com a protecção, 

com o desejo sensual, e com a fecundidade. Remota ao período pré-helénico e está 

directamente relacionada com as deusas-mães, dominantes no Mediterrâneo. A sua 

origem é oriental, e foi trazida para a Grécia pelos Fenícios, com o objectivo de se 

introduzir o culto. Frequentemente esta deusa é representada nua ou seminua, em 

poses com alguma sensualidade e vestida com roupas muito finas, que aderem ao 

corpo, permitindo ver as formas do corpo.258 

A Afrodite, denominada de Vénus de Milo,259 foi a última das grandes obras de 

escultura da Antiguidade Clássica a ser descoberta na historia da descoberta das obras 

clássicas.260 

Esta obra é uma estátua original, pelo facto de não haver registos de outros 

exemplares,261 e também pelo facto da obra ser constituída por várias partes, o que 

nos permite saber que não se trata de uma cópia realizada pelos romanos.262 

                                                             
256

 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 120. 
257 Cf. Fuller, Peter 1983. Arte e Psicanálise, Trad. Manuel João Soares, Col. Arte e Sociedade, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, p. 92. 
258 Cf. Martin, René (direc. de) 1995. Dicionário…, op. cit., pp. 32-34, p. 245; Cf. Benedito, Silvério 2000. 
Dicionário Breve de Mitologia Grega e Romana, pp. 160-161.  Sobre a Afrodite e a Vénus de Milo ver: 
Anguissola, Anna 2010. Venus de Milo. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore. The 
Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, pp. 962-963; Furtwängler, 
Adolf 1964. Master…, op. cit., pp. 366 – 399; Laugier, Ludovic 2000. La Vénus de Milo. AAVV, D´Après 
L´Antique, Paris, Réunion des Musées Nationaux, pp. 432-499; Parker, Holt 2010. Aphrodite. Grafton, 
Anthony; Most Glenn W. & Settis, Salvatore, The Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of 
Harvard University Press, pp. 53-54. 
259 Cf. Pasquier, Alain 2007. Aphrodite…, op. cit., pp. 31-32, pp. 253-254. 
260 Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 120. 
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A Vénus de Milo é, tal como o Grupo do Laocoonte, uma obra de estatuária de 

referência do período Helenístico. O autor desta estátua usou os modelos da arte pré-

Helenística para realizar esta obra de escultura, que foi admirada desde a sua 

descoberta. 

 

 

A escultura em mármore, de tamanho superior ao natural, com dois metros e quatro 

centímetros de altura, foi encontrada na ilha de Melos por um camponês que habitava 

nessa ilha,263 próximo de uma propriedade de “[…] Crown Prince Ludwing of 

Bavaria[…]”264. A data da sua descoberta é 1820,265 alguns séculos depois de terem 

sido descobertas as maiores obras de escultura da Antiguidade Clássica. A esta obra é 

atribuída a autoria ao artista grego Alexandros de Antioch, que desenvolveu a sua 

actividade durante o século II a. C., e que corresponde à data da realização desta obra 

                                                                                                                                                                                   
261 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Venus de Milo. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 3, New 
York - London, Fitzroy Dearborn, p. 1715. 
262 Cf. Fuller, Peter 1983. Arte…, op. cit., p. 91. 
263 Cf. Leoncini, Luca 1996. Venus de Milo. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 32, New York, Grove 
Ed., p. 236. 
264 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 328. 
265 Cf. Pasquier, Alain 2007. Aphrodite…, op. cit., p. 162. 

Fig. 9  J. Ordoñez 
Vénus de Milo 
in Los Dibujos de la Academia, p. 159 
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de estatuária. Quando a Vénus de Milo foi descoberta, foi encontrado um fragmento 

de mármore pertencente à figura, que tinha uma inscrição a identificar o autor da 

estátua: 

“   ΑΝΔΡΟΣΜΗΝΙΔΟΥ 

ΙΟΧΕΥΣΑΠΟΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 

    ΕΠΟΙΗΣΕΝ”266 

A tradução destas inscrições para francês:  

“[Agés]andros fils de Mérides 

Citoyen d´Antioche du Méandre 

             a fait la statue.”267 

Contudo, este fragmento da estátua com estas inscrições, perdeu-se no século XIX, e 

ficou apenas o registo do verdadeiro autor,268 através de um desenho da Vénus 

realizado por um aluno de Baron Gros269 (1771-1835) para dar a David270 (1748-1825), 

o pintor francês que se encontrava exilado.271 De salientar, que existem alguns autores 

que referem como sendo anonimo ou desconhecido, o autor da Vénus de Milo. Outros 

autores fazem uma atribuição diferente, preferindo aceitar a sua autoria como sendo 

de uma obra original de Praxiteles.272 

No momento da sua descoberta, a obra encontrava-se inserida num nicho.273 A Vénus 

encontrava-se dividida em duas partes, em dois blocos de mármore, pela zona das 

ancas, sendo estes os blocos que formam a estátua. Juntamente com a Vénus de Milo 

estavam outros fragmentos: um braço esquerdo com a mão a segurar uma maçã;274 

dois fragmentos de braços275. À Vénus de Milo faltavam algumas partes, como o braço 

esquerdo, parte do braço direito, e o pé esquerdo. Perto destes fragmentos 

encontrados estava também uma parte de um plinto, contendo uma assinatura 

incompleta, que corresponde à do escultor.276 

                                                             
266 Pasquier, Alain 1985. La Vénus…, op. cit., p. 40. 
267 Idem, ibidem, p. 40. 
268 Cf. Leoncini, Luca 1996. Venus…, op. cit., p. 236. 
269 Antoine-Jean Gros foi um pintor e historiador francês, do período Neoclássico. 
270 Jacques-Louis David foi o mais famoso pintor do período Neoclássico, em França.  
271 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 330. 
272 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Venus…, op. cit., p. 1715. 
273 Idem, ibidem, p. 1715. 
274 Idem, ibidem, p. 1716. 
275 Cf. Pasquier, Alain 1985. La Vénus…, op. cit., p. 26. 
276 Cf. Pasquier, Alain 2007. Aphrodite…, op. cit., p. 162. 
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A inscrição descoberta revelou ser de grande importância, pelo facto de ter 

comprovado que a obra foi encontrada no local para o qual ela foi pensada: 

“[…] that yet another inscription showed that it had been the gift of a local benefactor 

to a civic gymnasium (where it stood in a niche – hence its apparently unfinished 

back)[…]”277 

O marquês de Rivière (1763–1828) comprou a estátua, e ofereceu-a ao rei de França 

Louis XVIII.278 Posteriormente o rei decidiu doar a obra de escultura ao Museu do 

Louvre, na época denominado Musée Central des Arts. A Vénus de Milo chegou a Paris 

um ano depois de ter sido descoberta, ficando exposta no Museu do Louvre, desde 

1821279. A sua presença neste museu de Paris “[…] teve o sucesso cultural que era de 

esperar."280 e alguns dos “[…] escultores, poetas, pintores e autores manifestaram 

desinibidamente o seu entusiasmo pela estátua.”281 Actualmente esta obra está 

colocada numa sala ampla do Museu do Louvre,282 fazendo parte das obras em 

exposição permanente. 

No século XIX, a Vénus de Milo, foi motivo de estudo pelos arqueólogos e despertou 

algumas preocupações, relativamente ao facto da obra de se encontrar sem algumas 

partes. O facto de estar incompleta não motivou o desinteresse por esta estátua, pelo 

contrário, foi o centro das atenções pelos Românticos, vindo a tornar-se uma obra de 

escultura sempre aberta ao estudo.283 Esta ausência de determinadas partes, 

despertou em inúmeros artistas o interesse pela sua reconstituição, com o objectivo 

de poder resolver este enigma histórico.284 

Durante muito tempo foram realizados inúmeros os estudos que para se tentar 

descobrir qual a sua atitude, e como seria o verdadeiro posicionamento dos seus 

braços, e se estaria integrada num grupo escultórico. As interpretações do 

posicionamento dos braços foram feitas com base noutras obras de estatuária em 

poses ou atitudes semelhantes. As conclusões foram as mais diversas, chegando-se a 
                                                             
277 Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 120. Ver Lenaghan, Julia 2004. Venus…, 
op. cit., p. 1715. Sobre a verdadeira localização da Vénus de Milo ver Pasquier, Alain 1985. La Vénus…, 
op. cit., pp. 36-37. 
278 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Venus…, op. cit., p. 1715. 
279 Cf. Fuller, Peter 1983. Arte…, op. cit., p. 88. 
280 Idem, ibidem, p. 92. 
281 Idem, ibidem, p. 92. 
282 Cf. Curtis, Gregory 2005. Disarmed…, op. cit., p. XI. 
283 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 122. 
284 Idem, ibidem, p. 122.  
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afirmar que a Vénus de Milo poderia estar a segurar um espelho e a arranjar o seu 

cabelo, ou a segurar um escudo que simbolizou a vitória dos Gregos sobre o Persas, 

poderia estar ao lado da figura de Mars o deus da guerra, ou até poderia ser uma 

figura isolada que apenas compunha o seu cabelo.285 

Por outro lado, esta estátua foi reconhecida como um símbolo de beleza, tendo sido 

classificada como a melhor escultura antiga n era moderna e um símbolo de beleza 

facilmente reconhecido.286 

O escultor francês, Auguste Rodin (1840–1917), exprimiu admiração e 

deslumbramento quando viu pela primeira vez a Vénus de Milo: 

“Behold the marvel of marvels! Here you find an exquisite rhythm very like that in the 

statue which we have been admiring; but something of thought as well; for here we no 

longer find the form of the C; on the contrary, the body of this goddess bends slightly 

forward as in Christian sculpture. Yet there is nothing restless or tormented here. This 

work is the expression of the greatest antique inspiration; it is the joy of life cadenced, 

moderated by reason.”287 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/732. 

 

3.2.3.  Diana Caçadora  

 

Artemisa é uma deusa grega, que os romanos denominaram de Diana. Esta divindade 

grega é por excelência a deusa da caça e da castidade, uma divindade ligada às 

florestas e à natureza em geral. Diana é irmã gémea de Apolo, e como tal, é também 

uma divindade da luz, da luz da Lua. Por este motivo, os seus cabelos são adornados 

com uma meia-lua. A beleza e a agilidade são características da sua personalidade, 

assim como a desconfiança e altivez. Transporta consigo um conjunto de flechas, 

fazendo uso das mesmas nos bosques e florestas, para caçar os animais. Artemis lança 

também as suas flechas a quem a insultar, enquanto divindade, ou a quem ousar 

seduzi-la.288 

                                                             
285 Idem, ibidem, pp. 122-123. 
286 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Venus…, op. cit., p. 1715.  
287 Gsell, Paul 1912. Art by Auguste Rodin, Boston, Small Maynard &Company Publishers, pp. 213-214. 
288 Sobre a deusa Artemisa pode ler-se: Hacquard, Georges 1996. Dicionário…, op. cit., pp. 45-47. 
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A estátua de Diana Caçadora teve outras denominações: “[…] Diana of Ephesus, Diane 

à la Biche, Diane de Versailles.”289. 

Esta obra de estatuária que representa a deusa Artemisa encontra-se, actualmente, no 

Museu do Louvre. Como algumas das estátuas em mármore existentes no Museu do 

Louvre, a Diana Caçadora é também uma cópia romana a partir de um original, de 330 

a.C., do escultor grego Léochares. O século II d.C. é, provavelmente, a data a que 

corresponde a produção desta cópia de estatuária.290 A sua dimensão ultrapassa a 

escala humana, tendo de altura 2,11m. 

O lugar onde se descobriu a Diana Caçadora permanece desconhecido, no entanto, os 

estudos que têm vindo a ser feitos, apontam para um aparecimento em Nemi, a 

sudoeste de Roma.291  

Os primeiros registos que surgem desta obra de estatuária datam de 1586, por um 

viajante holandês de nome Van Buchell.292 A estátua da deusa Artemisa tinha sido 

oferecida ao rei Henrique II em 1556 pelo Papa Paulo IV,293 e permaneceu 

aproximadamente 50 anos no jardim de Fontainebleau. 

A admiração pela Diana Caçadora levou à realização de cópias, em mármore e em 

bronze. O Palácio de Fontainebleau recebeu a primeira cópia em bronze desta estátua, 

em 1605, realizada por Barthélemy Prieur (1536 – 1611), para ser colocada numa 

fonte. Este bronze veio substituir a obra original em mármore, que se degradaria 

progressivamente com o passar do tempo, pelo facto de se encontrar em contacto 

com a água. Em 1602 a estátua de Diana é levada para uma das várias salas do Museu 

do Louvre, onde é colocada na Salle des Antiques.294 

No reinado de Luís XIV (1638-1715), a estátua voltou a ser transferida para o Palácio de 

Versailles, mais especificamente para a Grande Galeria deste palácio. Desde 1696 que 

a Diana Caçadora ocupou um dos nichos centrais da Galeria dos Espelhos do referido 

Palácio.295 Em 1798 é transportada para Paris, com o objectivo de estar exposta na 

                                                             
289 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 196. 
290 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100 Chefs-d´Ouvre de la Sculpture Grecque au Louvre, 
Paris, Somogy Éditions d´Art/Musée du Louvre Éditions, p. 146. 
291 Idem, ibidem, p. 146. 
292 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 196. 
293 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100…, op. cit., p. 146. 
294 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 196. 
295 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100…, op. cit., p. 146. 
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inauguração do Musée Central des Arts, onde se junta com as outras obras de 

estatuária da Antiguidade Clássica vindas de Itália.296  

Durante a sua presença no Museu, a Diana Caçadora distinguiu-se de entre as obras 

de escultura que vieram do Jardim do Belvedere e da Villa Borghese, ganhando maior 

notoriedade fora de Itália. 

Esta obra de estatuária, estabeleceu um paralelo com o Apolo do Belvedere. Trata-se 

de obras copiadas a partir de originais em bronze, durante o Império Romano, e por 

terem algumas semelhanças formais, considerou-se que ambas formariam um par ou 

um grupo escultórico.297 A autoria dos originais gregos, em bronze, é atribuída ao 

escultor Leocares, o que viria a reforçar esta relação entre as duas estátuas.298 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso, com o número de inventário 

FBAUL/ESC/728. 

 

3.2.4.  Ariadne 

 

A Ariadne é uma figura da mitologia, uma princesa de Creta. Segundo a história, 

Ariadne traiu a sua família ao ter oferecido a Teseu um novelo de fio. Este fio auxiliaria 

Teseu a não se perder dentro do grande labirinto, onde se encontrava o Minotauro. Ao 

prender o fio no exterior do labirinto, Teseu pôde matar o Minotauro, seu meio-irmão, 

sem se perder no interior do labirinto.299 

Desde o Renascimento, até ao princípio do século XIX, que a obra de estatuária 

Ariadne foi interpretada com sendo Cleópatra Morta.300 A figura feminina tem no seu 

braço esquerdo uma bracelete, cuja forma é uma serpente, o que levou a concluir que 

se trataria de uma representação de Cleópatra Ennio Quirino Visconti, foi o primeiro a 

rectificar o erro de interpretação iconográfica em princípios do século XIX.301, como 

                                                             
296 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 196. 
297 Cf. Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., p. 63. 
298 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 198. 
299 Sobre a Ariadne pode ler-se Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, pp. 125-126; 
Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., pp. 184-187; Heller, Wendy 2010. Ariadne. 
Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore, The Classical Tradition, Cambridge, The Belknap 
Press of Harvard University Press, pp. 67-68; Roberts, John (ed. por) 2005. The Oxford…, op. cit., p. 66. 
300 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 125. 
301 Cf. Tormo, Elias 1940. Os Desenhos…, op. cit., p. 61. Ennio Quirino Visconti (1751-1818), nasceu em 
Itália, foi um importante antiquário e historiador de arte, destacando-se pelos grandes conhecimentos 
no campo da escultura romana antiga. 
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referiu Elias Tormo a propósito dos Desenhos das Antigualhas de Francisco de 

Holanda. 

Outras denominações foram dadas a Ariadne, como Ninfa e Dido.302 

A representação de Ariadne faz parte do grande grupo das estátuas gregas copiadas 

pelos romanos. Trata-se de uma estátua do século II d. C., que é cópia de um trabalho 

Helenístico pertencente à escultura de Pérgamo303, do ano 200 a. C.. Permanece 

desconhecido o locar da sua descoberta, assim como se desconhece o seu autor.304 

 

 

                                                             
302 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 184. 
303 Pérgamo foi uma antiga cidade Grega, e a mais importante do período Helenístico. A escultura de 
Pérgamo é caracterizada pelas obras de estatuária produzidas nesta cidade, durante o período 
helenístico, um período que se compreende entre a morte de Alexandre o grande e à ascensão de 
Augusto (27 a.C.), fins do seculo IV até ao seculo I a.C.. Sobre este tema pode consultar-se Marchand, 
Suzann 2010. Pergamon. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore. The Classical Tradition, 
Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, pp. 700-701; Pollitt, J. J. 1998. El Arte 
Helenístico, Colec. Arte, Trad. Consuelo Luca de Tena, 2ª ed., Madrid, Editorial Nerea, pp. 141-188; 
Ridgway, Brunilde Sismondo 2000. Hellenistic Sculpture II: The Styles of ca. 200-100 b.c., London, The 
University of Wisconsin Press. 
304 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 125. 

Fig. 10  Francisco de Holanda 
Ariadne 
in Álbum dos Desenhos das Antigualhas, p. 8v 
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No princípio do século XVI, esta obra encontrava-se na posse da família Maffei, em 

Parione.305 Em 1512 o Papa Julius II comprou-a e colocou-a no Jardim Belvedere, num 

canto do jardim das esculturas, instalada como fonte sobre um antigo sarcófago de 

mármore, como nos revela Francis Haskell.306 

Alguns anos mais tarde, aproximadamente em 1530, o espaço onde tinha sido 

colocada Ariadne, sofreu uma alteração na decoração, e foi criado um cenário natural 

com vegetação, para dar a ilusão de uma gruta.307 Este enquadramento numa fonte 

com um cenário natural pode ser comprovado pelos desenhos que Francisco de 

Holanda realizou, entre 1537 e 1540, quando esteve em Roma. O desenho da página 

8v do Álbum de Os Desenhos das Antigualhas que Vio Francisco d´Ollanda, ilustra de 

facto a estátua integrada numa fonte.308 

Em meados do século XVI, a conselho de Giorgio Vasari, a estátua foi mudada para 

uma sala, conhecida como a Stanza della Cleopatra, mantendo-se integrada numa 

fonte.309 No princípio do século XVIII, O Papa Clemente XI considerou importante a 

remoção da estátua do local onde esta se encontrava, pelo facto de se encontrar 

danificada devido ao contacto permanente com a água. Ao ser criado o Museu Pio-

Clementino, a estátua de Ariadne recebeu outro lugar de destaque ao ser colocada na 

Galleria delle Statue, mais concretamente ao fundo do corredor ladeado de obras de 

estatuária. 

Tal como outras obras de estatuária antiga, Ariadne esteve no museu francês sob as 

condições anteriormente referidas e estabelecidas pelo Tratado de Tolentino, tendo 

regressado ao Museu Pio-Clementino no ano de 1815.310 

Ariadne foi admirada sobretudo por parte dos artistas e colecionadores de arte, que 

desde o Renascimento, enquanto obra entendida como uma representação de 

Cleópatra, tornou-se uma fonte de inspiração para os artistas e escritores, pela sua 

beleza, pela pose reclinada e descontraída e pelo admirável tratamento dos 

panejamentos igualados aos da estatuária grega. Todo o encantamento gerado por 

esta estátua, como obra de estatuária isolada ou enquadrada nos diferentes espaços 

                                                             
305 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 125. 
306 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 184. 
307 Idem, ibidem, p. 184. 
308 Cf. Tormo, Elias 1940. Os Desenhos…, op. cit., fol. 8v. 
309 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 184. 
310 Idem, ibidem, p. 186. 
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de jardim, concebidos para Ariadne, motivou a habitual reprodução da mesma. 

Personalidades, como Isabella d´Este (1474-1539), encomendaram uma cópia da 

Ariadne para simular no seu jardim um espaço igual ao que fora criado no Museo Pio-

Clementino.311 O rei francês, François Ier (494-1547), fez também a encomenda de uma 

estátua de Ariadne em bronze. Esta cópia em bronze veio a desempenhar uma função 

importante no campo da escultura, pelo facto de ter servido de base para ser copiada 

para outras personalidades. O rei Luís XIV, encomendou duas cópias da estátua de 

Ariadne em mármore, que foram realizadas a partir da primeira em bronze. No século 

XIX, a obra em bronze de François Ier, voltou a desempenhar uma função importante, 

nomeadamente para serem realizados moldes com o intuito de se produzirem mais 

cópias.312 

Actualmente a estátua de Ariadne encontra-se no Museu do Vaticano. 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra, com o número de 

inventário FBAUL/ESC/655. 

 

3.2.5.  Vénus Kallipygos 

 

A denominação de Kallypigos provem do santuário da Afrodite Kallipygos em 

Siracusa.313 A estátua da Vénus Kallipygos foi conhecida por outras denominações: 

“[…] La Bergère Greque, Vénus aux belles fesses, Venus drying herself, Venus leaving 

the bath, Shifting Venus, La Belle Victorieuse”314 

Os primeiros registos sobre a existência desta obra de estatuária têm origem na 

famosa Coleção Farnese. A Vénus Kallipygos foi referida numa publicação no ano de 

1594, como obra existente no Palácio Farnese em 1556.315 A sua origem permanece 

incerta, contudo é considerada uma cópia de romana, a partir de uma obra de 

estatuária original do princípio do período Helenístico, aproximadamente 300 a.C..  

 

                                                             
311 Idem, ibidem, p. 186. 
312 Idem, ibidem, p. 186. 
313 Idem, ibidem, p. 318. 
314 Idem, ibidem, p. 316. 
315 Idem, ibidem, p. 316. 
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A Vénus foi supostamente encontrada no local onde seria a Domus Aurea do 

Imperador Nero, no centro de Roma.316 Quando foi descoberta a estátua não tinha a 

cabeça. Trata-se de uma obra de estatuária que esteve sujeita a inúmeras intervenções 

de restauro, por este facto, a sua pose é resultado das intervenções de restauro.317 

O seu importante restauro, aquele que lhe conferiu a pose que conhecemos, foi 

realizado no fim do século XVIII, pelas mãos de Carlo Albacini (1739-1807), o famoso 

escultor e restaurador de antiguidades italiano.318 

No ano de 1802 foi integrada no Museo Degli Studi, actualmente o Museo Nazionale 

de Naples. 

Apesar de se tratar de uma estátua da Antiguidade Clássica não constou nos álbuns de 

gravuras de estátuas publicados do século XVII. Contudo, houve uma produção de 

cópias, que se realizaram em tamanho natural e em formato reduzido.  

A primeira cópia em bronze da Vénus Kallipygos de que existe registo data de meados 

do século XVI.319 Aproximadamente um século depois, o rei Luis XIV (1638-1715) 

encomendou uma cópia em mármore, que foi realizada pelo escultor francês François 

Barois (1656-1726) e que pertence actualmente ao Museu do Louvre.320 No século 

XVIII assiste-se a uma grande produção de cópias desta estátua, em diferentes escalas, 

com diferentes materiais: em bronze, mármore, cerâmica e gesso. 

Alguns escritores, do século XIX, consideraram a Vénus Kallipygos como pouco digna, 

sendo moralmente ofensiva, devido ao seu lado excessivamente erótico e 

provocatório.321 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBA / ESC / 734. 

 

3.3.  Os Atletas e a exibição da força 

 

O Torso do Belvedere teve provavelmente o maior impacto na obra artística de 

Michelangelo, como mencionamos adiante. O achado arqueológico foi uma referência 

                                                             
316 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 124. 
317 Idem, ibidem, p. 123. 
318 Idem, ibidem, p. 124. 
319 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., 2006, p. 317. 
320 Idem, ibidem, p. 317. 
321 Idem, ibidem, p. 318. 
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para o conhecimento da anatomia humana, pela sua robustez e rigor, servindo de 

frequentemente de modelo para estudo desde a sua descoberta. Embora não se trate 

de uma obra completa, o fragmento influenciou muitos artistas e causou grande 

interrogação sobre como poderia ser se estivesse completa, aumentando o gosto pelo 

fragmento existente no Renascimento. Assim como a Vénus de Milo, o Torso cativou os 

artistas e eruditos por se tratar de uma obra incompleta. Por estes motivos, o Torso do 

Belvedere foi frequentemente desenhado, e divulgado pelos artistas. O Hercules 

Farnese influenciou pela sua escala. Do conjunto de obras de estatuária da Antiguidade 

Clássica não havia conhecimento de uma representação com uma dimensão desta 

natureza. A dimensão de um corpo muito superior ao natural causou impacto e foi 

motivo de contemplação como outras obras mencionadas. O tratamento da 

musculatura transformou-o numa referência importante para o estudo da anatomia 

humana, não deixando de ser simultaneamente um símbolo da representação da 

força.  

O Gladiador Borghese serviu como modelo de estudo para um tratado de anatomia, da 

autoria de Jean-Galbert Salvage. A pose da figura, sugerindo o corpo em movimento, 

prestou-se para um estudo aprofundado de todo o corpo humano, ilustrando a 

estrutura óssea e o grupo de todos os músculos. A partir do Gladiador realizaram-se 

inúmeras cópias, necessárias ao estudo e ao desenho nas academias. O importante 

papel da estatuária para o estudo da anatomia humana verifica-se neste exemplo do 

Gladiador Borghese. Os Lutadores tornaram-se uma obra mais divulgada pela 

colocação na sala principal do Museu Uffizi. Este grupo é representativo de uma cena 

de luta, onde se representa o corpo em movimento, distanciando-se das atitudes mais 

calmas das obras de estatuária clássica. 

 

3.3.1.  Torso do Belvedere 

 

“[…] che il Torso divenisse inevitabilmente il simbolo dell´arte del disegno.”322 

O Torso do Belvedere323 foi conhecido como o Torso de Michelangelo, como Hercules, e 

também como a Escola de Michelangelo, como descreveu Francis Haskell.324 Esta obra 

                                                             
322 Wünsche, Raimund 1998. Il Torso come simbolo. Wünsche, Raimund (coord.), Il Torso del Belvedere-
Da Aiace a Rodin, Vaticano, Direzione Generale Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, p. 50. 
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de estatuária pode ter sido encontrada numas escavações, durante a reconstrução do 

Palácio Colonna, que pertencia ao Cardeal Prospero Colonna.325 Trata-se de uma obra 

que pertenceu à coleção do Cardeal Colonna, entre os anos de 1432 e 1435.326  

 

 

                                                                                                                                                                                   
323 A palavra torso tem um significado particular em italiano, e trata-se de uma denominação que se 
atribui à parte central de um fruto. Contudo a palavra tem outro significado (comum aos idiomas: inglês, 
espanhol, francês e alemão), referindo-se ao tronco de uma árvore sem ramos, ou ao tronco de uma 
figura humana. Cf. Wünsche, Raimund 1998. Il Torso – Fama..., op. cit., p. 21.  Sobre o Torso do 
Belvedere pode consultar-se Barkan, Leonard 2010. Belvedere Torso. Grafton Anthony; Most, Glenn W. 
& Settis, Salvatore, The Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, p. 
123; Säflund, Gösta 1976. The Belvedere Torso – An Interpretation. Opuscula Romana XI, Acta Instituti 
Romani Regni Sueciae, Stockholm, Series in 4º, XXXV, pp. 63-84; Winckelmann, Johann Joachim 1959. De 
la Belleza…, op. cit., pp. 132-138; Winckelmann, Johann Joachim 1958. Lo Bello…, op. cit., pp. 50-51. 
324 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 311. 
325 Cf. Wünsche, Raimund 1998. Il Torso – Fama…, op. cit., p. 25. 
326 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 311.  

Fig. 11  Peter Paul Rubens 
Torso Belvedere 
in Rubens Cantoor, p. 66 
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Posteriormente passou para a Coleção do Papa, embora não se saiba exactamente em 

que ano.327 O Torso foi integrado no Jardim Belvedere, conforme o seu nome indica, 

fazendo parte do conjunto das obras da Antiguidade Clássica aí existentes. Em meados 

do século XVI o torso foi colocado entre a Tagris e a Vénus de Cnido.328 

A sua dimensão ultrapassa a escala humana, apresentando-se tal como foi encontrada, 

permanecendo por este motivo como uma obra enigmática. O seu estado incompleto 

fazia com que se destacasse de entre as restantes esculturas da Antiguidade Clássica. 

Pelo facto de ser um fragmento a estátua é identificada por alguns como sendo um 

lutador de boxe com uma excelente forma física.329 Foi também identificado como 

sendo a representação de Hércules, durante o pontificado do Papa Clemente VII ou do 

Papa Paulo III.330 

A este grande fragmento faltam algumas partes, consideradas importantes, para nos 

auxiliar a reconhecê-lo, como: a cabeça, os membros superiores, os membros 

inferiores e uma parte da parte superior do peito. Segundo o Escultor Francisco de 

Assis Rodrigues, o fragmento é uma parte, uma porção ou um pedaço de algo que se 

quebrou. No seu Diccionário Technico e Historico… um fragmento antigo será também 

uma parte de uma estátua, um simples pedaço de um relevo, de um capitel ou mesmo 

de um friso.331 Outros autores consideram, igualmente, o fragmento como uma peça, 

ou parte, de um trabalho que se partiu. Contudo, chamam a atenção das diferenças 

entre um fragmento e uma peça mutilada.  

Um elemento fragmentário é o termo que se aplica a uma figura isolada em vulto 

pleno, que foi retirada de um grupo escultórico.332 

Assim como a Vénus de Milo, o Torso do Belvedere foi tema de estudo, sempre com o 

objectivo de se desvendar como seria a escultura na sua totalidade. Não se encontram 

registos de intervenções de restauro. O seu historial não nos revela que algum artista 

                                                             
327 Cf. Nieuwdorp, Hans 1993. Rubens Cantoor, Antuérpia, Snoeck-Ducaju & Zoon, p. 124. 
328 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 182. 
329 Cf. Nolan, Linda Ann 2004. Belvedere Torso. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol 1, 
New York - London, Fitzroy Dearborn, p. 146. 
330 Cf. Tronzo, William 2009. The Cortile…, op. cit., p. 43. 
331 Cf. Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 191. 
332 Cf. Baudry, Marie-Thérèse & Bozo, Dominique 2005. Sculpture…, op. cit., p. 498. Sobre o fragmento 
na Escultura pode consultar-se Ribeiro, Maria Luísa Perienes 2011. O Fragmento na Escultura 
Portuguesa no Século XX, Texto Policopiado, Lisboa, Tese de Doutoramento em Belas-Artes (Escultura), 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, p. 20-25. 
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tenha realizado sobre a escultura quaisquer intervenções, no sentido de reconstruir o 

Torso.333 

A sua autoria pode ser conhecida através das inscrições que existem à frente, na parte 

inferior. A obra de escultura contém as seguintes inscrições em grego: 

    “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ   

      ΝΕΣΤΟΡΟΣ     

     ΑΘΗΝΑΙΟΣ   

          ΕΠΟΙΕΙ”334 

Esta inscrição foi traduzida para inglês: 

“Apollonius, son of Nestor, from Athens, has made it”335 

Contudo estas inscrições conduzem a uma identificação errada do verdadeiro autor 

deste Torso do Belvede.336 As inscrições que se encontram nas obras de estatuária 

clássica, são criadas por copistas que se dedicavam ao estudo dos mestres gregos 

durante o período romano.337 O Torso enquadra-se estilisticamente no período do 

Barroco Helenístico, no entanto alguns autores estabelecem uma relação formal com o 

estilo Barroco de Pérgamo.338 Trata-se portanto de uma cópia em mármore, de um 

original em bronze, que se enquadra entre o princípio do século III e o fim do        

século II a.C.339 

A fama, admiração e reconhecimento do Torso tiveram início com Michelangelo 

Buonarroti.340 O artista italiano interessou-se por esta obra de estatuária que se 

descobriu incompleta. A robustez do Torso, o rigoroso tratamento anatómico, e o 

naturalismo influenciaram Michelangelo nos temas da sua obra artística. Outros 

artistas desenharam e estudaram este Torso devido ao seu realismo anatómico, a 

partir do Torso estudaram a anatomia masculina do antigo. Também se realizaram 

desenhos de vários pontos de vista, e divulgou-se esta obra através da sua reprodução 

                                                             
333 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 313. 
334 Idem, ibidem, p. 311. 
335 Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 181. 
336 Cf. Nolan, Linda Ann 2004. Belvedere..., op. cit., p. 145. 
337 Idem, ibidem, p. 145. 
338 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 181. 
339 Idem, ibidem, p. 181. 
340 Cf. Nieuwdorp, Hans 1993. Rubens…, op. cit., p. 124. 
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em estampas, como acontecia à maioria das obras de estatuária da Antiguidade 

Clássica presentes na Coleção do Papa e expostas no Jardim Belvedere.341 

No século XIX, Johann Joachim Winckelmann dedicou um capítulo, a comparar e a 

valorizar o Torso do Belvedere. Segundo o texto de Winckelmann, o Torso do 

Belvedere, o Grupo do Laocoonte, o Apolo do Belvedere e o Antinoo, eram as melhores 

estátuas da Antiguidade Clássica.342 O historiador considerava este grupo de estátuas 

as mais belas e as mais perfeitas, entre as obras da Antiguidade Clássica.343 Estas 

estátuas motivaram Winckelmann, levando-o a mandar fazer desenhos e gravuras. 

Contudo não se sentiu capaz de o realizar sozinho visto não ter habilidade suficiente 

para realizar um trabalho desta natureza, deixando para um artista que o soubesse 

fazer com perfeição.344 

O escultor Antonio Canova, conseguiu trazer de volta o Torso do Belvedere, depois de 

ter estado em Paris no Museu Napoleão regressando a Roma no ano de 1815.345 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBA/ESC/742. 

 

3.3.2.  Hercules Farnese 

 

“[…] it stayed one of the canonical images of masterful Antiquity throughout the 

second millennium.”346 

Hercules é uma denominação latina, atribuída pelos Romanos, a Herácles. Esta figura é 

um herói da mitologia grega, uma figura emblemática de um herói, símbolo da força e 

da coragem. Era também considerado um símbolo de esperança para todos os povos. 

Trata-se de um dos heróis gregos mais admirados, e que despertou mais interesse 

pelos artistas. Hércules é frequentemente representado como uma figura masculina de 

grande robustez física, numa posição de descanso.347 

                                                             
341 Cf. Nieuwdorp, Hans 1993. Rubens…, op. cit., p. 124. 
342 Cf. Winckelmann, Johann Joachim 1959. De la Belleza…, op. cit., p. 132. 
343 Idem, ibidem, p. 132. 
344 Idem, ibidem, p. 133. 
345 Cf. Wünsche, Raimund 1998. Il Torso..., op. cit., p. 53. 
346 Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 199. 
347 Cf. Schmidt, Joël 1985. Dicionário de Mitologia Grega e Romana, Trad. João Domingos, Lisboa, 
Edições 70, pp. 136-140; Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 178. Sobre o 
Hercules ver Collignon, Maxime 1933. Lysippe, Paris, Henri Laurens Editeur, pp. 87-109; Grafton, 
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O Hercules Farnese foi também denominado de Weary Hercules348. Trata-se de uma 

escultura colossal,349 em mármore, do período Helenístico. A sua dimensão ultrapassa 

largamente a escala humana, sendo uma obra de estatuária com 3,17 m de altura.350 

Esta escultura romana foi realizada a partir de uma obra de estatuária grega do século 

III a.C.351 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore 2010. The Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press 
of Harvard University Press, pp. 426-429; Winckelmann, Johann Joachim 1958. Lo Bello…, op. cit.,         
pp. 50-51. 
348 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 200. 
349 Cf. Bieber, Margarete 1967. Laocoon – The Influence of the Group since its Rediscovery, Detroit, 
Wayne University Press, p. 37. 
350 Cf. Leoncini, Luca 1996. Farnese Hercules. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 10, New York, 
Grove Ed., p. 812. 
351 Idem, ibidem, p. 812. 

Fig. 12  Charles Errard e Bernardino Genga 
Hercules Farnese 
in Anatomia per uso et Intelligenza  
del disegno, távola XXIV 
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A autoria desta cópia em mármore, é atribuída ao escultor ateniense Glycon,352 

conforme revela a inscrição existente na estátua. O Hercules original é atribuído ao 

escultor Lísipo, que realizou várias obras de estatuária sob o tema de Hercules. A 

dimensão da escultura de Lísipo era maior que esta que actualmente se conhece e que 

se encontra no Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles. O Hercules Farnese, sendo 

uma cópia de outra obra de escultura, tem inscrições que nos dão informações sobre o 

seu autor. Na estátua, na parte anterior, encontram-se a seguinte inscrição: 

“ΓΛΥΚΩΝ  

 ΑΘΗΝΑΙΟС 

   ΕΠΟΙΕΙ”353 

Esta inscrição foi traduzida para inglês: 

“Glykon the Athenian made it.”354 

A escultura foi descoberta em Roma, numas escavações realizadas nas Termas de 

Caracalla, no ano de 1546.355 O Hercules Farnese foi encontrado no local onde tinha 

sido colocado, na época Romana. 

Este achado arqueológico veio causar grande impacto na época, devido à dimensão da 

escultura e ao tema. Até à data era desconhecida uma obra de escultura da 

Antiguidade Clássica que atingisse esta escala quase monumental.  

Esta grande obra de estatuária foi encontrada em más condições, sem algumas partes 

que a constituem, nomeadamente a cabeça e as pernas. O interesse pela sua 

reconstrução levou Michelangelo a pedir ao seu discípulo e escultor Guglielmo della 

Porta (1500–1577) que restaurasse a grande escultura.356 O discípulo talhou umas 

pernas em mármore para o Hercules, e colocou a cabeça na estátua. 

Refira-se que a cabeça desta estátua já tinha sido descoberta seis anos antes, embora 

se desconhecesse o corpo a que pertencia. Facilmente se estabeleceu esta relação 

formal entre a cabeça e o corpo encontrado. Contrariamente, as pernas do Hercules 

Farnese só são encontradas alguns anos após a descoberta do corpo da estátua. Mas 

as pernas verdadeiras só foram restauradas em 1787, quando a estátua foi enviada 

                                                             
352 Idem, ibidem, p. 812. 
353 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 229. 
354 Marvin, Miranda 2008. The Language…, op. cit., p. 126. 
355 Cf. Chilvers, Ian 2001. Dicionário…, op. cit., p. 189. 
356 Cf. Leoncini, Luca 1996. Farnese..., op. cit., p. 812. 
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para Nápoles. Até ao momento, o Hercules Farnese tinha permanecido com as penas 

realizadas por Guglielmo della Porta, por se considerar que estavam adequadas ao 

corpo da estátua. A colocação das verdadeiras pernas é feita pelo escultor italiano 

Carlo Albacini (1739–1807), que foi um restaurador de escultura romana, para além de 

ter realizado algumas cópias de esculturas da Antiguidade Clássica.357 

A estátua monumental de Hercules, permaneceu exposta até 1787, no Palácio Farnese. 

Posteriormente a estátua foi enviada para Nápoles e permaneceu numa fábrica de 

porcelana de Campodimonte.358 Em 1792 é colocada no Museo Archeologico 

Nazionale, inicialmente denominado de Museo degli Studi.359 

Desde a sua descoberta que foram inúmeros os artistas, arqueólogos, antiquários, 

viajantes, que demonstraram a maior admiração por esta obra de estatuária, que se 

prolongou até final do século XIX.360 Desta estátua foram realizadas inúmeras cópias 

em diferentes variantes, produzidas em diferentes escalas, em duas ou três 

dimensões.361 

A robustez física do Hercules, o rigor anatómico dos músculos, a musculatura 

desenvolvida e exagerada, são características que influenciaram alguns artistas e 

estudiosos, por ser uma natureza imaginária.362 

A presença do Hercules Farnese nas escolas e academias permitia o estudo da 

anatomia masculina pela grande definição da musculatura de superfície que a estátua 

apresenta. O Hercules Farnese foi utilizado frequentemente como modelo para 

desenho, chegando a desempenhar uma função semelhante aos écorchés, chegando a 

ser um bom modelo para copiar para aqueles que estavam a começar os estudos.363 

Contudo, esta estátua também foi considerada, no século XVII, por alguns estudiosos 

como um modelo portador de alguma ambiguidade, pelo seu lado excessivo, pela sua 

força e dimensão quase assustadora.364 Mas o Hercules Farnese veio a tornar-se, assim 

como o Grupo do Laocoonte, a obra de estatuária de referência para estudo. Um 

                                                             
357 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 200. 
358 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 229. 
359 Cf. Leoncini, Luca 1996. Farnese..., op. cit., p. 812.  
360 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 229. 
361 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 147. 
362 Cf. Jombert, Charles-Antoine 1784. Méthode…, op. cit., p. 77. 
363 Idem, ibidem, p. 79. 
364 Cf. Joly, Morwena 2008. La Lesson d´Anatomie – Les Corps des Artistes de la Renaissance au 
Romantisme, Paris, Éditions Hazan, p. 105. 
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exemplo concreto, desta influência, encontrou-se nos artistas do período barroco.365 

De salientar, os notáveis desenhos e estudos que Peter Paul Rubens realizou a partir 

desta estátua, por a considerar um exemplo de perfeição, constituída por um corpo 

robusto, musculado e com ombros largos.366 

Desde o estudo das proporções, ao estudo da anatomia, o pintor holandês realizou 

vários desenhos desta estátua, de diferentes pontos de vista, analisou a estátua na sua 

totalidade e realizou vários desenhos de pormenores.367 

A Faculdade de Belas Artes possui na Coleção de Escultura um Hercules Farnese. A 

obra, com o número de inventário FBAUL/ESC/625, não tem a dimensão da obra 

original, trata-se de uma cópia reduzida, a partir do original em mármore que está no 

Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles. Esta cópia reduzida, com 78 cm de altura, 

é um trabalho de grande qualidade, embora já não se encontre completa, falta-lhe os 

braços e apresenta algumas zonas quebradas.  

 

3.3.3.  Gladiador Borghese 

 

Em 1812, um médico e anatomista francês descreveu esta figura de lutador, revelando 

a sua admiração pela obra: 

“[…] son attitude, sa taille élégante, son movement, son action, tout dans cette 

statue me montroit les fruits de la science et les pródiges de l´art.”368 

A estátua denominada de Gladiador Borghese369 foi também conhecida como  

“Discobolus, Fighting Gladiator, Hector, Héros Combattant, Borghese Warrior”370. 

O Gladiador foi encontrado em Nettuno, próximo de Anzio, a sul de Roma, no ano de 

1611, tendo sido levada posteriormente para a propriedade do Cardeal Borghese.  

                                                             
365 Cf. Chilvers, Ian 2001. Dicionário…, op. cit., p. 189. 
366 Cf. Meulen, Marjon Van Der 1995. Rubens, Copies After the Antique, vol. III-Plates & Index, ed. Arnout 
Balis, Antwerp, Harvey Miller Publishers, p. 41. 
367 Sobre os desenhos que Peter Paul Rubens realizou da estátua pode consultar-se Meulen, Marjon Van 
Der 1995. Rubens…, op. cit., imgs. 31-52. 
368 Salvage, Jean-Galbert 1812, Anatomie du Gladiateur Combattant, Applicable aux Beaux Arts, ou 
Traité de os, des muscles, du mécanisme des mouvemens, des proportions et des caractères du corps 
humain. (livro digital) Paris: L´Imprimerie de Mame, p. j. 
369 Sobre o Gladiador Borghèse consultar Gaborit, Jean-René 2000. Le Gladiateur Borghèse. AAVV, 
D´Après L´Antique, Paris, Réunion des Musées Nationaux, p. 276-295. 
370 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 221. 
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Pertenceu portanto à grande Coleção Borghese, desde 1613, permanecendo numa das 

salas da Vila Borghese.371 Trata-se de uma estátua em mármore, com 1,99 m de altura, 

da autoria do escultor Agasias, filho de Dositheos de Ephesus. A data de produção do 

Gladiador Borghese é do princípio do século I a.C., enquadrando-se no período 

Helenístico, cópia de um original do século III a.C.372 No elemento vertical, semelhante 

a um tronco, a que o Gladiador se encosta, servindo de suporte à figura, podem ler-se 

as seguintes inscrições que identificam o autor da estátua: 

“ΑΓΑΣΙΑΣ ΔΩΣΙΘΕΟΥ 

ΕΦΕΣΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ”373 

As inscrições têm a seguinte tradução francesa: 

“Agasias d´Ephèse, fils de Dosithéos, a fait”374 

 

 

 

 

Esta obra de estatuária foi descoberta com algumas partes danificadas, não possuindo 

o braço direito. Teve algumas intervenções de restauro pela mão de Nicolas Cordier 

                                                             
371 Idem, ibidem, p. 221. 
372 Cf. Smith, R.R.R. 1995. Hellenistic Sculpture, 2ª ed., London, Thames and Hudson, p. 58.  
373 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 221. 
374 AAVV 2000. D´Après…, op. cit., p. 151. 

Fig. 13  C. Duran de Cottes 
Gladiador Borghese 
in Los Dibujos de la Academia, p. 89 
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(1567–1612), um escultor francês que trabalhava para a família Borghese em Roma.375 

Para além da ausência do braço direito, alguns autores defendem a possibilidade de a 

estátua ter uma espada ou um escudo protector.376 Segundo este princípio, a mão 

esquerda do Gladiador, deveria segurar um escudo protector que era amparado com o 

respectivo braço e, por outro lado, a mão direita seguraria uma espada.377 

O Gladiador Borghese foi copiado e reproduzido em bronze, e fez parte de inúmeras 

coleções de particulares, de academias e escolas de arte. Alguns anos após a sua 

descoberta, foi realizada uma cópia em bronze para o Rei Charles I, viria a ser uma das 

obras de estatuária mais admirada em Inglaterra. Em Roma, a Academia Francesa, 

tinha uma cópia em gesso do Gladiador Borghese. Durante o seculo XVIII e nos 

princípios do século XIX, as casas de campo de Inglaterra também ostentavam cópias 

do Gladiador Borghese.378 O número de cópias realizadas a partir desta estátua foi 

significativo, de tal modo que no fim do século XVIII, o Príncipe Borghese tentou parar 

a produção de moldes e de cópias do Gladiador.379 Diminuiu-se a produção de cópias 

de tamanho natural, mas foram-se realizando reduções à escala da mesma estátua em 

bronze, mármore, e outros materiais.380 

No seculo XVII, alguns artistas executaram o seu próprio Gladiador, numa escala 

reduzida, em madeira, gesso, ou mesmo em terracota, como realizou o escultor 

francês Nicolas Coutou (1658–1733). 

O estudo e admiração pelo Gladiador Borghese prolongou-se até ao século XIX, sendo 

o rigor anatómico constituía um dos motivos pela qual a estátua era tão admirada.  

Um médico militar, do período Napoleónico, Jean-Galbert Salvage (1772–1813), 

publicou um tratado de anatomia com o título Anatomie du Gladiateur Combattant, 

Applicable aux Beaux Arts, ou Traité de os, des muscules, du mécanisme des 

mouvemens, des proportions et des caracteres du corps humain.”. Este tratado, 

também denominado de manual de anatomia, usou o Gladiador Borghese como 

modelo de referência para estudo de anatomia do corpo humano, pelo facto da 

                                                             
375 Cf Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100…, op. cit., p. 190. 
376 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 222. 
377 Cf. Havelock, Christine Mitchell 1971. Helenistic Art – The Art of the Classical World from the Death of 
Alexander the Great to the Battle of Actium, London, Phaidon Press, p. 126. 
378 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 221. 
379 Idem, ibidem, p. 221. 
380 Ver Comar, Philippe (direc. de) 2008. Figures du Corps – Une Leçon d´Anatomie à l´École des Beaux-
Arts, Paris, Beaux-Arts de Paris les Éditions, pp. 226-227. 
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estátua oferecer um dos estudos mais brilhantes da anatomia masculina da arte 

grega.381 

Esta obra desempenhou portanto uma função importante no conhecimento da 

anatomia humana, desde a estrutura óssea até à anatomia de superfície, incluindo o 

estudo aprofundado relativamente aos movimentos do corpo humano. Na obra de 

Jean-Galbert Salvage, o Gladiador Borghese surge desenhado de diferentes pontos de 

vista, dando a conhecer toda a estrutura óssea do corpo humano,382 a estrutura óssea 

com alguns músculos mais profundos;383e todo o conjunto de músculos que 

caracterizam a anatomia de superfície.384 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBA/ESC/724. 

 

3.3.4.  Lutadores 

 

O grupo escultórico dos Lutadores teve outras denominações ao longo da história, 

tendo sido conhecidos como “[…] Antique Boxers, Grecian Boxers, Gladiators, La Lotta, 

Lottatori, Roman Wrestlers”385. 

Trata-se de um grupo escultórico em mármore, formado por duas figuras masculinas, 

com 90 cm de altura, aproximadamente. A data de produção desta obra parece difícil 

de confirmar, contudo as suas características formais levam a enquadrar o grupo 

escultórico no Helenismo, mais concretamente os lutadores enquadram-se num 

período de tempo que se situa entre 200 a.C.e 100 a.C..386  

Neste período da arte grega, a prática de desporto, a representação do corpo, e a 

comemoração das vitórias nos jogos eram uma prática obrigatória. Os grupos de 

lutadores, assim como outros géneros de desporto, surgiam representados na 

escultura Helenística, produzindo-se várias obras em bronze sobre esta temática.387 

                                                             
381 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100…, op. cit., p. 190. 
382 Ver Salvage, Jean-Galbert 1812, Anatomie…, op. cit., planche 5, 8, 13. 
383 Idem, ibidem, planche 7, 10, 11, 15. 
384 Idem, ibidem, planche 6, 9, 12, 14. 
385 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 337. 
386 Cf. Havelock, Christine Mitchell 1971. Helenistic…, op. cit., p. 148. 
387 Idem, ibidem, p. 148. 
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Em 1583 o escultor e restaurador Valerio Cioli (1529-1599), escreveu sobre esta 

escultura afirmando que teria sido descoberta em Roma, perto da Porta de S. 

Giovanni, juntamente com outro grupo escultórico, o Grupo da Niobe.388 Por este 

facto, assim como pelas características formais dos Lutadores, se associou que este 

grupo não é uma obra de escultura isolada. Das várias figuras que compõem este 

grupo da Niobe, os Lutadores poderão ser uma parte de um grande grupo 

escultórico.389  

Os estudos mais antigos relacionaram a origem dos Lutadores como parte integrante 

do grupo escultórico da Niobe, no entanto alguns autores mais recentes, como é 

exemplo Guido A. Mensuelli, que considera a hipótese da escultura ter duas origens 

possíveis: ser uma cópia em mármore, a partir de uma obra em bronze da escola de 

Pérgamo ou ser uma obra da escola do escultor Lisipo, ou possivelmente dos seus 

discípulos.390 

Depois do século XVI, foram realizadas algumas intervenções de restauro, com o 

objectivo de se tentar reconstituir o grupo escultórico dos Lutadores, na sua 

totalidade. As duas cabeças originais dos Lutadores perderam-se, em sua substituição 

foram colocadas duas cabeças dos filhos da Niobe.391 

Após a sua descoberta, o grupo escultórico ganhou fama e despertou o mesmo 

interesse que se verificou relativamente às obras de estatuária da Antiguidade Clássica 

que temos vindo a analisar, resultando na aquisição de cópias. Neste sentido, depois 

da colocação na sua tribuna, em meados do século XVII,392 desenvolveu-se uma 

significativa produção de cópias em bronze, mármore, e em maior número as cópias 

em gesso. Muitas destas cópias destinaram-se a alguns dos monarcas como Filipe IV de 

Espanha e Luís XIV, que encomendou duas cópias em mármore para o Palácio de 

Versailles.393 Deste grupo escultórico também se realizaram estatuetas em bronze para 

serem vendidas juntamente com as cópias das máquinas que foram utilizadas para 

reduzir os Lutadores.394 

                                                             
388 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 337. 
389 Cf. Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., p. 77. 
390 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 339. 
391 Cf. Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., p. 77. 
392 Cf. Kurtz, Donna 2000. The Reception…, op. cit., p. 13. 
393 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 339. 
394 Idem, ibidem, p. 339. 
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A presença dos Lutadores em Roma manteve-se até 1677, ano em que foram 

transferidos para Florença. Em 1688 foram colocados na Tribuna da Galeria Uffizi, 

onde permanecem actualmente, integrados na exposição permanente.395 No século 

XIX, os Lutadores continuaram a despertar interesse por parte dos comerciantes de 

arte, continuando-se a produzir cópias em gesso para serem oferecidas e para serem 

vendidas às academias e escolas de arte. 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/700. 

 

3.4.  A representação do Pathos 

 

O Grupo do Laocoonte tornou-se a obra mais representativa da escultura Helenística, 

pelo carácter emotivo da figura do Laocoonte, que o distingue das restantes estátuas 

clássicas. Naturalmente, conseguiu captar a admiração dos artistas do Renascimento, 

sendo um modelo permanente nas academias de arte, nas oficinas dos artistas e nas 

coleções particulares. A expressão de sofrimento, o movimento das figuras e o 

rigoroso tratamento anatómico da figura do Laocoonte, caracterizam este grupo 

escultórico que motivou os artistas desde o Renascimento, tendo sido sempre uma das 

esculturas mais admiradas e copiadas, por ter um tratamento anatómico rigoroso, 

vindo a servir de modelo para estudo da anatomia humana. O Laocoonte marca a 

diferença pelas suas características formais se distanciarem das mais belas obras de 

estatuária clássica. 

A representação do Marsyas captou a atenção pelo carácter expressivo, numa 

representação de um castigo e de sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
395 Idem, ibidem, p. 337. 
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3.4.1.  Laocoonte 

 

“[…] a work superior to all the pictures and bronzes of the world.”396 

 

A expressão Laocoonte deriva do grego, e tem a tradução de “o que olha pelo povo”. 

Segundo a mitologia Greco-Romana, Laocoonte foi um sacerdote de Apolo em Tróia. 

Perante a estátua do deus Apolo, Laocoonte uniu-se com a sua esposa, Antíope, e teve 

filhos, o que causou a ira de deus pelo facto de ser proibido. Durante a guerra de Tróia, 

este sacerdote foi quem alertou os troianos sobre o estranho cavalo, feito de madeira 

por Ulisses, e que fora abandonado pelos Gregos como sinónimo de abandonarem a 

respectiva guerra. Laocoonte constatou que este cavalo era oco, pelo facto de lhe ter 

mandado uma lança, e foi contra a colocação do mesmo dentro das muralhas da 

cidade, sugerindo que o incendiassem. 

O deus Apolo, como vingança de Laocoonte ter profanado o seu templo, pela atitude 

que teve com Antíope, enviou duas grandes serpentes do mar, que se enrolaram nos 

seus filhos, conseguindo asfixia-los. Os troianos presenciaram este acontecimento e 

julgaram tratar-se de um castigo do deus Apolo, por Laocoonte ter atingido o cavalo 

com a lança, e decidiram levar o cavalo de madeira, que se encontrava numa planície, 

para dentro da cidade. A colocação do cavalo de madeira dentro das muralhas da 

cidade de Tróia vem, consequentemente, dar origem à destruição e ruína da cidade de 

Tróia.397 

Trata-se de uma representação de um dos episódios da Eneida, de Virgílio                   

(70 a.C.–21 a. C.), onde o sacerdote troiano Laocoonte, e seus filhos, são atacados por 

                                                             
396 The Elder Pliny´s Chapters on the History of Art, 1896 (Reprodução da edição de), Trad. de K. Jex-
Blake, London, Pliny and K. Jex-Blake, p. 209. 
397 Cf. Martin, René (direc. de) 1995. Dicionário…, op. cit., p. 158; Cf. Benedito, Silvério 2000. 

Dicionário…, op. cit., pp. 160-161. Sobre o Grupo do Laocoonte ver Barkan, Leonard 2010. 
Laocoön. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore, The Classical Tradition, 
Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, p. 507; Bejor, Giorgio (a cura di) 
2007. Il Laocoonte dei Musei Vaticani – 500 Anni dalla Scoperta, Milano, Cisalpino Istituto 
Editoriale Universitario.; Brilliant, Richard 2000. My Laocoön: Alternative Claims in the 
Interpretation of Artworks, London, University of California Press; Curtis, Penelope & Feeke, 
Stephen 2007. Towards a New Laocoon, Great Britain, Henry Moore Institute.; Pasquier, Alain 
2000. Laocoon et ses Fils. AAVV, D´Après L´Antique, Paris, Réunion des Musées Nationaux,     
pp. 228-273; Richter, Simon 1992. Laocoon´s Body and the Aesthetics of Pain: Winckelmann, 
Lessing, Herder, Moritz, Goethe, Detroit, Wayne State University Press; Surhone, Lambert M. 
2010. Laocoön and His Sons, U.S.A., Beta Script Publishing. 
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cobras marinhas. O momento deste ataque é representado pelas três figuras, numa 

cena dramática e dinâmica, frequentemente descrito por teatral, carregado de 

sofrimento, de dor e de pânico.398 

 

 

 

Esta grande obra de escultura foi dada a conhecer por Plínio, O Velho, na sua obra 

Naturalis Historiae399, citamos uma tradução inglesa: 

“Out of one block of marble did the illustrious artists Hagesander, Polydoros, and 

Athanodoros of Rhodes, after taking counsel together, carve Laokoon, his 

children, and the wondrous coils of the snakes.”400 

                                                             
398 Sobre a dor e sofrimento do Laocoonte ver Spivey, Nigel 2001. The Audition of Laocoon´s Scream. 
Enduring Creation – Art, Pain and Fortitude, London, Thames & Houson, pp. 24-37. 
399 Obra escrita durante muitos anos e publicada em 77 d. C., composta por trinta e sete livros, cada 
volume é dedicado a um tema específico. 
400 The Elder Pliny´s…, 1896. op. cit., p. 209. Ver Torrego, Maria Esperanza (edic. de) 2001. Plinio…,         
p. 141. 

Fig. 14  Peter Paul Rubens 
Grupo do Laocoonte 
in Rubens, Copies After the Antique, vol. III, img. 145 
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Para além da atribuição, que aliás é frequente, aos escultores de Rhodes, surgiu 

recentemente outra atribuição para a autoria deste grupo escultórico. Segundo 

investigação feita por Lynn Catterson, a autoria do Grupo do Laocoonte é dada ao 

artista italiano Michelangelo Buonarroti.401 

A descoberta deste grupo escultórico é feita no início do século XVI, especificamente 

no dia 14 de Janeiro do ano de 1506,402 em Roma.  

Quanto à localização correcta da sua descoberta, parece estar ainda por descobrir o 

local exacto. Contudo, sabe-se que o grupo escultórico terá pertencido ao Palácio de 

Titus, tendo sido uma obra pensada para decoração deste palácio.403 Alguns autores 

referem que a obra de escultura foi descoberta numa propriedade de Felice de´Freddi 

próximo de S. Maria Maggiore,404 não muito longe da basílica de Sta. Maria Maggiore 

em Roma.405 Outros afirmam que foi descoberto próximo dos Banhos de Titus, numa 

vinha de Felix de Fredis,406 sendo referida outra propriedade em Roma como a Domus-

Aurea de Nero, sobre os quais o Imperador Romano Tito edificou as suas termas,407 

sendo identificado outro local como uma estrutura nos montes Oppius, a qual tinha 

pertencido à Golden House of Nero.408 

A obra descoberta foi de imediato identificada por Giuliano da Sangallo409            

(1443–1516), que a relacionou com a obra que Plínio descrevera.410 Contudo, são 

colocadas algumas dúvidas relativamente à obra encontrada. Plínio descreveu a 

escultura como sendo uma obra talhada a partir de um único bloco de mármore, e a 

obra que se descobriu é composta por mais do que um bloco do mesmo material.411 

Quando Michelangelo e Giovanni Cristoforo Romano (1456–1512) observaram a 

estátua, concluíram que esta não era composta por um só bloco de mármore, mas por 

                                                             
401 Sobre a atribuição da autoria do Laocoonte a Michelangelo Buonarroti, pode-se ler: Catterson, Lynn 
2005. Michelangelo´s Laocoön?. Grabski, Józef (direc. de), Artibus et Historiae–An Art Anthology, No. 52 
(XXVI), Vienna, IRSA, pp. 29-56. 
402 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 243; Cf. Liverani, Paolo 1998. Il Cortile 
delle Statue in Belvedere. Wünsche, Raimund (cord.), Il Torso del Belvedere-Da Aiace a Rodin, Vaticano, 
Direzione Generale Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, p. 13. 
403 Cf. Leoncini, Luca 1996. Laokoon. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 18, London, Grove, p. 756. 
404 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 243. 
405 Cf. Leoncini, Luca 1996. Laokoon, op. cit., p. 756. 
406 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 165. 
407 Cf. Tormo, Elias 1940. Os Desenhos…, op. cit., p. 64. 
408 Cf. Pollitt, J. J. 1986. Art in the Hellenistic Age, London, Cambridge University Press, p. 120. 
409 Giuliano da Sangallo foi um escultor, arquitecto, e engenheiro militar, do Renascimento italiano. 
410 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 165. 
411 Cf. Prettejohn, Elizabeth 2005. Beauty…, op. cit., p. 22. 
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quatro blocos.412 No século XVIII, Johann Joachim Winckelmann tentou esclarecer esta 

dúvida, afirmando de modo ingénuo, que a obra escultórica que Plínio descrevera, 

seria a mesma que teria sido encontrada no século XVI, embora a escultura ter-se-ia 

aberto com o passar do tempo.413 Em meados do século XX é realizada outra análise 

com o objectivo de perceber a constituição da escultura, e concluiu-se que o grupo 

escultórico é formado por um grupo de sete, ou mesmo oito blocos de mármore,414 de 

diferentes qualidades. O grupo escultórico não foi esculpido num bloco de mármore, 

mas em oito blocos, tendo sido unidos com rigor, de modo a não se ter percepção 

dessas partes nem conterem qualquer elemento que os mantenha unidos.415  

Através de estudos realizados ao grupo escultórico, constatou-se a existência de dois 

mármores diferentes: o mármore de Rhodes, que dá corpo às três figuras humanas e a 

base onde está sentada a figura de Laocoonte é feito a partir de um mármore italiano 

denominado Luna.416 

Michelangelo e Giuliano da Sangallo estiveram presentes na descoberta deste grupo 

escultórico.417 E não houve dúvida da parte de Giuliano da Sangallo, em identificar a 

obra de escultura que fora descoberta em pedaços e coberta de sujidade.418 

Quando o grupo escultórico foi encontrado a estátua estava praticamente completa,419 

com a excepção de três partes do grupo escultórico: o braço direito da figura do 

Laocoonte, o braço direito do filho menor e a mão direita do filho maior.420  

O historial do restauro deste grupo escultórico, desenvolveu-se durante alguns 

séculos, desde a sua descoberta até ao século XX, mais concretamente até 1957. Os 

artistas que pensaram e realizaram as reconstituições da escultura helenística foram 

diversos, quer italianos quer franceses. Assim como foram diferentes as formas 

reconstituídas que estavam em falta. Procederam-se a reconstituições com base em 

                                                             
412 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 165. 
413 Cf. Prettejohn, Elizabeth 2005. Beauty…, op. cit., pp.22-23. 
414 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 165; ver Voorhis, Julie Van 2004. 
Laocoön and His Sons. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 2, New York - London, 
Fitzroy Dearborn, p. 917. 
415 Cf. Bieber, Margarete 1967. Laocoon…, op. cit., p. 38. 
416 Cf. Pollitt, J. J. 1986. Art in…, op. cit., p. 125. 
417 Cf. Buranelli, Francesco 2006. Il Laocoonte di Agesandro, Polidoro e Atenodoro da Rodi, Roma, L´Erma 
di Bretschneider, p. 7. 
418 Idem, ibidem, p. 7. 
419 AAVV 2006. Laocoonte – Alle Origini de Musei Vaticani, Roma, L´Erma di Bretschneider, p. 37. 
420 Idem, ibidem, p. 37. 
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materiais diferentes, como o barro, a cera e o gesso, sem se ter a intenção de dar 

como definitivo cada reconstituição. As primeiras intervenções foram feitas nos filhos 

da figura de Laocoonte, com a reconstituição do braço direito e da mão direita. 

Segundo os registos que se efectuaram do restauro desta obra, houve uma hesitação 

na reconstrução do braço direito da figura de Laocoonte, pelo facto de não ser tão 

imediato o posicionamento do braço direito.421 

Um dos primeiros artistas a executar reconstituições, em cera, no Grupo do Laocoonte 

foi Baccio Bandinelli422 (1493-1560).423 Outros artistas fizeram reconstituições nesta 

obra de escultura, uns de origem italiana outros de origem francesa. Um destes 

artistas, Giovanni Angelo Montorsoli, restaurou o braço direito de Laocoonte entre 

1523 e 1525, segundo as orientações de Michelangelo, assim como Michelangelo 

Buonarroti, o braccio non finito, que este artista realizou, não chegou a ser colocado. 

Agostino Cornacchini, realizou um restauro do braço direito de Laocoonte e dos seus 

filhos. Duzentos anos após as intervenções do século XVI,424 o escultor francês François 

Girardon (1628-1715) executou em gesso um novo braço direito para figura de 

Laocoonte. Foi Fillipo Magi quem recolocou o braço original em mármore, encontrado 

em 1905.425 

Em Março de 1506426, após a descoberta do Grupo do Laocoonte, o Papa Julius II, 

trouxe a obra para o Vaticano e integrou-o no Jardim Belvedere, colocando-o numa 

espécie de nicho afastado da parede de fundo, possibilitando a passagem em volta do 

grupo escultórico.427 

O Jardim do Belvedere encontrava-se ainda em construção. A colocação do Grupo do 

Laocoonte no jardim veio contribuir para a criação de um núcleo de esculturas, que 

deu origem à primeira coleção do pontífice.428  

                                                             
421 Sobre as fases de restauro do Grupo do Laocoonte pode ler-se: Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio 
Mancante – I Restauri del Laocoonte (1506-1957), Pasian di Prato, Università degli Studi di Udine-
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali; AAVV 2006. Laocoonte…, op. cit., pp. 37–40. 
422 Baccio Bandinelli, de seu nome verdadeiro Bartolommeo Bandinelli, foi um escultor italiano, assim 
como pintor e desenhador. 
423 Cf. Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio…, op. cit., p. 14. 
424 Cf. Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio…, op. cit., p. 53. 
425 Idem, ibidem, pp. 68–78. 
426 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 165. 
427 Cf. Richardson, M. 1722. An Account…, op. cit., p. 276. 
428 Cf. Buranelli, Francesco 2006. Il Laocoonte…, op. cit., p. 8. 
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Francisco de Holanda desenhou o Grupo do Laocoonte, no Jardim do Belvedere, numa 

das páginas do Álbum das Antigualhas. O grupo escultórico surge integrado no 

respectivo nicho,429 permitindo analisar o grupo já reconstituído, colocando-se a 

hipótese de o pintor ter estado em contacto com a obra após as primeiras 

intervenções de reconstituição. 

A obra descoberta despertou o interesse de diferentes colecionadores como Jacopo 

Sansovino (1486–1570), o rei François Ier e Baccio Bandinelli,. Em 1540 foi realizado um 

molde do grupo escultórico, por Baccio Bandinelli e por Francesco Primaticcio (1504-

1570), que serviu para fazer uma cópia em bronze, para ser oferecido ao rei de França 

François Ier.430 Esta obra em bronze foi integrada na coleção de escultura existente em 

Fontainbleau, no Musée du Palais Royal,431 e trata-se de uma cópia feita tal como a 

obra foi descoberta, sem qualquer intervenção de restauro ou reconstituição. 

Após a cópia em bronze foram inúmeras as reproduções que se foram realizando do 

Grupo do Laocoonte, que se espalharam por outros países da europa. A difusão da 

estátua influenciou inúmeros artistas, e constitui uma referência no campo artístico. 

Dos vários artistas e intelectuais que foram influenciados dedicando parte do seu 

tempo a estudar o Grupo do Laocoonte, podem-se referir: Michelangelo, Rafael de 

Urbino, Antonio da Sangallo il Vecchio, Federico Zuccari, el Greco, Peter Paul Rubens, 

Stefano Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maratta, Johann Joachim Winckelmann, 

Gotthold Ephriam Lessing e Hubert Robert.432 

Como as outras peças da Antiguidade Clássica, anteriormente referidas, o Grupo do 

Laocoonte saiu de Itália em 1798, com destino a França.433 Durante a sua permanência 

em Paris, o grupo escultórico esteve em exposição, no Musée Central des Arts,434 

embora não tenham sido expostas as anteriores reconstituições. 

O Grupo do Laocoonte é exposto no Museu do Louve, mas antes de ser apresentado ao 

público passa por uma intervenção de reconstituição. O braço direito da figura de 

Laocoonte é reconstituído segundo um molde realizado pelo escultor francês François 

                                                             
429 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos…, op. cit., fol.9.v. 
430 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 165; Cf. AAVV 2006. Laocoonte…, 
op. cit., p. 17. 
431 Cf. Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio…, op. cit., img. 24. 
432 Cf. AAVV 2006. Laocoonte…, op. cit., p. 17. 
433 Cf. Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio…, op. cit., p. 68. 
434 Cf. Leoncini, Luca 1996. Laokoon, op. cit., p. 756. 
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Girardon.435 A grande obra de estatuária regressa a Roma, juntamente com outras 

esculturas antigas, devido ao pedido do escultor Antonio Canova.436 

 

 

 

 

Através de séculos, esta obra de estatuária tem vindo a deslumbrar inúmeros artistas, 

desde pintores, escultores, e mesmo fotógrafos: 

“Modern taste finds the sculpture of Phidias more palatable, but the Laocoon 

remains endlessly fascinating as an artistic tour de force and as a subject for 

seemingly unlimited debate.”437 

Pelas suas características, e segundo Winckelmann, o Grupo do Laocoonte foi uma 

obra de referência, onde os homens sábios encontravam objecto de análise e de 

estudo, e os artistas uma fonte inesgotável de conhecimento.438 O Grupo do Laocoonte 

                                                             
435 Cf. Bourgeois, Brigitte 2009. Fragments of a Revolution – The Laokoon in Paris (1798-1815). Tronzo, 
William (ed.). The Fragment – An Incomplete History, Los Angeles, Getty Research Institute, p. 62. 
436 Cf. Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio…, op. cit., pp. 74-75. 
437 Havelock, Christine Mitchell 1971. Helenistic…, op. cit., p. 149. 
438 Cf. Winckelmann, Johann Joachim 2006. History…, op. cit., p. 313. 

Fig. 15  Antoine Béranger 
Entrada em Paris das obras destinadas ao Museu Napoleão (pormenor) 
in The Fragment, na Incomplete History, p. 73 
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seria para a época de Winckelmann, o que o canon de Policleto foi para os artistas da 

antiga Roma, uma regra perfeita da arte.439 

Esta obra veio a ser um excelente modelo de estudo dentro das academias e escolas 

vocacionadas para o ensino das artes atraindo o interesse de muitos artistas, muitos 

dos quais copiaram a estátua na sua totalidade.440 

A forte expressão do rosto da figura de Laocoonte441, o seu carácter emotivo (pathos) e 

dramático, o movimento dos corpos, o rigoroso tratamento anatómico, e o lado 

naturalista da representação, são características únicas e significativas que valorizam o 

grupo escultórico. 

O Grupo do Laocoonte conseguiu distanciar-se de outras grandes obras de arte, na 

antiguidade esta obra teve preferência sobre muitas pinturas e esculturas, pelo facto 

de não se ter realizado nenhuma obra de arte como esta.442 Pelas suas qualidades 

artísticas, como referimos, foi tema de debate durante o século XVIII e o século XIX.443 

O grupo escultórico é considerado por alguns autores e artistas como o ícone de 

Roma,444 tratando-se de uma cópia romana, em mármore, realizada entre o século I 

a.C. e o século I d. C., a partir de um original do século II a. C..445 A sua altura é de 2.42 

m, dimensão que corresponde à medida que vai da base do grupo escultórico até à 

mão direita da figura de Laocoonte.446 O Grupo do Laocoonte é também o símbolo do 

expoente máximo da arte grega, mais concretamente do período Helenístico, 

convencionalmente atribui-se a esta estátua um estilo conhecido como o Barroco 

Helenístico.447 Actualmente este grupo escultórico faz parte da Coleção do Museu do 

Vaticano, encontrando-se exposto permanentemente. 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBA/ESC/731, assim como existe na coleção fragmentos do 

mesmo grupo escultórico. Será importante realçar que Francisco de Assis Rodrigues 

                                                             
439 Cf. Winckelmann, Johann Joachim 1959. De la Belleza…, op. cit., p. 67. 
440 Cf. Nieuwdorp, Hans 1993. Rubens…, op. cit., p. 116. 
441 Sobre a descrição das emoções da figura do Laocoonte pode ler-se: Winckelmann, Johann Joachim 
1958. Lo Bello…, op. cit., pp. 49-50. 
442 Cf. Winckelmann, Johann Joachim 2006. History…, op. cit., p. 313. 
443 Cf. Voorhis, Julie Van 2004. Laocoön…, op. cit., p. 918. 
444 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical…, op. cit., p. 65. 
445 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 164; Cf. Voorhis, Julie Van 2004. 
Laocoön…, op. cit., p. 916. 
446 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 243. 
447 Cf. Voorhis, Julie Van 2004. Laocoön…, op. cit., p. 917. 
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desenhou este grupo escultórico na totalidade, para prestar provas na Academia de 

Belas Artes de Lisboa. Este desenho é publicado nesta tese pela primeira vez. 

 

3.4.2.  Marsyas 

 

Na mitologia grega, o Marsyas representa um fauno condenado à morte por Apolo. 

Quando andava no bosque, Marsyas encontrou uma flauta e convenceu-se que tocaria  

bem, decidiu desafiar Apolo. Acabou condenado à morte por Apolo, tendo sido 

suspenso e esfolado vivo.448 

A estátua do Marsyas é uma obra do período Helenístico, executada em mármore do 

Pentélico449, que hoje se pode ver no Museu do Louvre, estando integrada na 

exposição permanente. A sua presença no Museu do Louvre justifica-se, pela entrada 

em 1807, após ter pertencido à antiga Coleção Borghèse.  

A data da sua produção está compreendida entre o século III e o século II a.C., 

desconhecendo-se o seu autor. A escala desta obra escultórica excede a escala 

humana, como é característico da grande maioria da estatuária Helenística, tendo 2, 

56 m de altura.450 

A descoberta da estátua de Marsyas também não parece certa, havendo a hipótese de 

ter sido encontrada entre 1617 e 1619, nas Termas de Diocleticiano451, em Roma. 

O Marsyas deu origem a outras esculturas com características formais muito 

semelhantes, existentes em diferentes museus europeus: o Museu de Istanbul, o 

Museu do Louvre e a Galeria dos Uffizi, em Florença.452 Nas três interpretações do 

Marsyas existentes nos museus mencionados, a representação da figura masculina é a 

mesma, embora existam alguns elementos formais que diferem entre elas: a forma 

natural onde o Marsyas está suspenso é diferente, assim como as formas que definem 

os cabelos e a barba, havendo nas três obras uma expressão natural de sofrimento e 

                                                             
448 Sobre o Marsyas ver Freddman, Luba 2010. Marsyas. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, 
Salvatore, The Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press,                 
pp. 564-565. 
449 O Pentélico é um monte localizado em Atenas que se tornou conhecido pelo seu mármore. Deste 
monte saíram os mármores para a construção do Parthenon, para edificar a Acrópole e para a realização 
de inúmeras obras de estatuária grega. 
450 Cf. Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100…, op. cit., pp. 182-183. 
451 Diocleticiano (244 – 311 d. C.) foi o quinquagésimo primeiro imperador Romano. 
452 Cf. Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., figs. 438-440. 
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de dor características da representação na Arte Helenística.453 O tratamento da 

anatomia não apresenta grandes diferenças entre as obras mencionadas. A escultura 

de Marsyas existente no Museu de Istanbul não é a figura masculina completa, a obra 

é representada pelo tronco, com parte das coxas e a cabeça. Os braços do Marsyas 

apresentam-se cortados.454 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/737. 

 

3.5.  As figuras silvestres e de género 

 

O Rapaz do Espinho é uma obra conhecida pelo significado histórico, pela sua 

importante relação com os jogos olímpicos gregos. Trata-se de uma obra emblemática 

que foi bastante copiada e divulgada desde a governação do imperador Marco Aurélio, 

vindo a adquirir lugar de destaque no Palácio dei Conservatori em Roma, o primeiro 

museu da europa. A figura do jovem atleta não está numa pose elegante como as mais 

belas obras de escultura clássica, representa uma cena do quotidiano sem intenção de 

exibir um corpo belo e harmonioso. 

O grupo Sileno com Dionísio foi apreciado pelo seu carácter emotivo, por se tratar de 

uma representação de um homem distante da sua juventude e por ser uma figura com 

uma escala superior ao natural, característico da escultura Helenística. A 

representação do Sileno estabelece um paralelo com a figura de Laocoonte, enquanto 

obras representativas de emoções e uma relação paternal. 

O Fauno com Cabrito é uma representação de um jovem, com um corpo idealizado, 

que transporta um animal sobre os ombros. 

Associado à escultura Helenística, o Fauno Dançante surge dentro do grupo das obras 

estatuária clássica mais usadas para estudo, distanciando-se totalmente dos conceitos 

de representação de beleza e proporção, tendo sido até considerada uma das piores 

obras de escultura. 

 

 

                                                             
453 Ver Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., figs. 438-440. 
454 Idem, ibidem, fig. 438. 
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3.5.1.  Rapaz do Espinho 

 

“La posa singulare e aggraziata della figura, sorpresa in un gesto inconsueto, ne ha 

fatto una delle opere antiche più studiate e rievocate nel Renascimento.”455 

A escultura o Rapaz do Espinho é uma homenagem a um jovem pastor, de nome 

Martius, que foi encarregue de enviar uma mensagem aos membros do senado 

romano. O jovem, consciente da sua missão, realizou um percurso sempre a correr, 

com um espinho introduzido no pé esquerdo, que só o tirou após ter chegado ao seu 

destino e ter entregue a mensagem que era portador. 

A denominação de Rapaz do Espinho deriva da expressão italiana Spinario, tendo sido 

este o título atribuído à escultura.456 

A emblemática obra de escultura o Rapaz do Espinho foi também denominada de “[…] 

Absalom, Corydon, Il Fedele, Cneius Martius, Nudo alla spina, Pastorello, Cneius 

Pecoranus, Pickthorne, Priapus, Slave removing a thorn from his foot, Jeune Vainquer à 

la course.”457 Para além destas denominações, a mais recente e mais conhecida, Rapaz 

do Espinho, deriva de outro título, de origem italiana, atribuído à escultura: Spinario.458 

Esta obra, de autor desconhecido, é descrita como uma pequena escultura que capta 

um pequeno jovem a tirar um espinho do pé,459 sendo uma estátua com uma escala 

significativamente menor quando se compara com as obras anteriormente 

apresentadas. Trata-se de uma escultura em tamanho natural, possivelmente do 

século I a.C.,460 do período Helenístico, existindo a hipótese de ser um trabalho 

ecléctico do período tardio Republicano em Roma.461 Tem 73 centímetros de altura e 

foi realizada em bronze pertencendo actualmente à Coleção do Musei Capitolini.462 

Igualmente em mármore foram descobertas algumas esculturas com o mesmo tema, 

do período Helenístico, embora apresentem diferenças significativas a nível formal. 

                                                             
455 Giustozzi, Nunzio 2008. Musei Capitolini…, op. cit., p. 25. 
456 Sobre o Spinario ver Gaborit, Jean-René 2000. Le Gladiateur…, op. cit., pp. 200-225. 
457 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 308. 
458 Cf. Gaborit, Jean-René 2000. Le Tireur d´Épine. AAVV, D´Après L´Antique, Paris, Réunion des Musées 
Nationaux, p. 200. 
459 Cf. Giustozzi, Nunzio 2008. Musei Capitolini…, op. cit., p. 25. 
460 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 254. 
461 Cf. Leoncini, Luca 1996. Spinario. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 29, London, Grove, p. 402. 
462 Cf. Giustozzi, Nunzio 2008. Musei Capitolini…, op. cit., p. 28. 
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Os primeiros registos sobre a existência desta obra datam do século XII.463 O antiquário 

inglês Magister Gregorius fez um registo, entre os anos de 1165 e 1167, das obras em 

bronze existentes no espaço exterior ao Palácio Luterano, onde se encontava o Rapaz 

do Espinho.464 Em 1471 o Papa Sixtus IV reconheceu o seu valor e ofereceu a estátua à 

coleção do Museu Capitolino,465 tendo sido transferida juntamente com outras obras 

em bronze, incluindo a Loba e o Rapaz do Espinho.466 

O Musée Central des Arts recebeu também esta obra em bronze que saiu de Itália, no 

ano de 1797. O Rapaz do Espinho foi integrado no cortejo triunfal, que percorreu as 

avenidas de Paris e foi retirada do Museu Napoleão no ano de 1816, para regressar ao 

Palazzo dei Conservatori.467 

Pode-se ainda referir a importância que esta obra de escultura teve durante a 

governação do imperador romano Marco Aurélio (121–181), assim como o facto de ter 

sido, neste período, uma das primeiras obras de estatuária antiga a ser copiada.468 

A estátua foi durante muitos anos motivo de admiração, principalmente no princípio 

do Renascimento, chegando a ser classificada como um trabalho ecléctico e clássico.469  

No entanto, alguma controvérsia existiu em torno desta estátua, pelo facto de se 

homenagear um simples jovem pastor pelo seu acto, e transformando a sua história 

num acto heróico.470  

A história que serviu de tema para a realização desta escultura, foi divulgada durante 

séculos, chegando a ser estudada até ao século XIX. Contudo, no século XVIII, alguns 

estudiosos tentaram convencer o público que esta escultura seria um dos primeiros 

monumentos concebidos especificamente para comemorar uma vitória nos jogos da 

Grécia.471 O interesse que o Rapaz do Espinho despertou, deveu-se ao seu grande 

naturalismo, numa pose simples e natural, representando uma cena diferente das que 

se conhecem, e longe de uma pose clássica devidamente estudada e pensada:472 

                                                             
463 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 308. 
464 Cf. Leoncini, Luca 1996. Spinario, op. cit., p. 402. 
465 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Spinario. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 3, New York - 
London, Fitzroy Dearborn, p. 1601. 
466 Cf. Scott, Jonathan 2004. The Pleasures…, op. cit., p. 1. 
467 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 308. 
468 Idem, ibidem, p. 308. 
469 Cf. Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 254. 
470 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 308. 
471 Idem, ibidem, p. 308.  
472 Idem, ibidem, p. 308. 
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“The back, sinously bent in concentration, provided a favourite view. The artists, 

copying the statue from all sides, rang the changes by varying not the pose but 

surroundings, sometimes indoors, sometimes among trees or ruins.”473 

Do estudo desta escultura surgiram algumas conclusões que colocaram em causa 

determinados aspectos anatómicos e formais da obra. O corpo representado de uma 

forma natural, diferencia-se da cabeça, apresentando características mais rígidas e 

menos naturalistas. Chegou-se a concluir que teria sido uma combinação de uma 

cabeça, copiada de outra estátua clássica, com o corpo do jovem.474 O cabelo do Rapaz 

do Espinho desafia a gravidade,475 apresentando pouca naturalidade, cobrindo o crânio 

segundo uma determinada geometria, levando a estabelecer uma relação com 

características formais das primeiras obras de escultura clássica,476 podendo afirmar-se 

que a cabeça do Rapaz do Espinho pertencia a uma estátua do segundo quartel do 

século V a.C..477 

A produção de cópias em bronze desta obra de escultura teve um grande 

desenvolvimento, a popularidade da figura pode ter dado origem a uma edição de 

autor ou a um protótipo, tendo sido reproduzida em grande número, com diferentes 

modelos de cabeças.478 

Este grande interesse pela escultura desenvolveu outro género de peças com o mesmo 

tema, que se manifestou na produção da mesma obra mas em formato reduzido.479 A 

grande maioria das cópias do Rapaz do Espinho, foram realizadas em bronze, pela sua 

maior facilidade técnica na reprodução, no entanto, também se realizaram algumas 

cópias em mármore desta escultura.  

Desde o Renascimento, que os principais monarcas europeus, membros da alta 

burguesia e os elementos do clero, mostraram interesse em adquirir cópias em bronze 

do Rapaz do Espinho, assim como, chegaram a encomendar cópias em bronze para 

                                                             
473 Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance…, op. cit., p. 255. 
474 Idem, ibidem, p. 254. 
475 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Spinario, op. cit., p. 1601. 
476 Cf. AAVV 2000. D´Après…, op. cit., p. 201. 
477 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Spinario, op. cit., p. 1601. 
478 Cf. Smith, R.R.R. 1995. Hellenistic…, op. cit., p. 137. 
479 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste..., op. cit., p. 308. 
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oferecer a outras individualidades. Ippolito d´Este e o Cardeal Giovanni Ricci 

ofereceram cópias aos Reis Francisco I e Filipe II, respectivamente.480 

Outro aspecto importante, relativo ao interesse e à importância do Rapaz do Espinho, 

foi o facto dos viajantes que passavam por Roma, levarem uma cópia da escultura 

como lembrança. Esta obra de escultura foi importante para os artistas e estudiosos de 

arte, vindo a tornar-se uma obra emblemática em Roma, durante o período da 

Renascença. Muitos artistas e personalidades ligadas às artes adquiriram uma cópia do 

Rapaz do Espinho, para terem nas suas casas e nas suas oficinas de trabalho. Entre as 

grandes obras de estatuária da Antiguidade Clássica, o Rapaz do Espinho destacou-se, 

conseguindo ser uma obra preferida pelos estudiosos e artistas encontrando nestes a 

sua grande divulgação.481 

O tema que deu origem à escultura serviu de inspiração para serem feitas outras obras 

de estatuária à semelhança da original. Quais? 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/682. Na coleção de Desenho da Faculdade de Belas-

Artes não existem desenhos sobre esta estátua. 

 

3.5.2.  Sileno com Dioniso 

 

“[…] Silenus was one of the most consistently admired antique statues in Rome[…]”482 

A denominação Sileno com Baco, provem da mitologia romana, Sileno com Dioniso é a 

denominação da mitologia grega. A diferença existe na denominação, visto que Baco é 

outro nome que se atribui a Dioniso, o deus do vinho.  

O Sileno é um deus ligado à água e às fontes, um deus que detinha a sabedoria e o 

conhecimento, considerado um filósofo. A representação de Sileno com uma criança 

nos braços dá-nos a conhecer o seu lado paternal e protector, por ter tomado conta de 

Dionísio enquanto criança. A denominação de Sileno é empregue aos sátiros com uma 

idade mais avançada.483 

 

                                                             
480 Cf. Lenaghan, Julia 2004. Spinario, op. cit., p. 1601. 
481 Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance …, op. cit., p. 255. 
482 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 307. 
483 Sobre o Sileno ver Roberts, John (ed. por) 2005. The Oxford…, op. cit., pp. 679-680. 



107 
 

 

 

 

À estátua de Sileno com Dionísio são atribuídas diferentes denominações: “Acrasius 

nursing Bacchus, Faun with the infant Bacchus, Borghese Faun, Saturn, Silenus.”484 A 

data de realização desta obra de escultura está situada entre o século I e o século II d. 

C., de origem romana, tendo sido realizada a partir de uma obra original de 300 a. C.485 

Contrariamente às obras de estatuária clássica que têm vindo a ser estudadas, esta 

estátua tem uma dimensão aproximada à escala humana, tendo de altura 1,90 m.486 

Trata-se de uma obra em mármore que actualmente pertence à coleção de escultura 

do Museu do Louvre. 

                                                             
484 Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 307. 
485 Cf. Pasquier, Alain 2007. Silène Portant Dionysos Enfant, dit le «Faune Borghèse». Pasquier, Alain & 
Martinez, Jean-Luc. 100 Chefs-d´Oeuvre de la Sculpture Grecque au Louvre, Paris, Sology Édition d´Art – 
Musée du Louvre Éditions, p. 177. 
486 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste …, op. cit., p. 307. 

Fig. 16  Leopoldo Accésir Barredo y Fontana 
Sileno com Dioniso 
in Los Dibujos de la Academia, p. 51 
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O autor desta obra de estatuária permanece desconhecido, contudo, algumas obras 

literárias atribuem a sua autoria ao escultor grego Lisipo, a um discípulo deste escultor 

ou à escola de Lisipo.487 A estátua foi descoberta em Roma, mais concretamente nos 

jardins de Salluste, no ano de 1566.488  

Trata-se de uma obra que começou por pertencer à Coleção de Carlo Mutti489, de 

Roma, a partir de 1594. Em 1613 foi integrada na Coleção Borghese.490 Apesar de 

tratar de uma figura masculina com mais idade e com uma expressão mais 

envelhecida, não deixou de ser admirada e divulgada, dentro do contexto do ensino 

académico. Esta admiração pela estátua teve o seu início em Roma, e a sua apreciação 

foi grande, chegando a estar ao mesmo nível de outras estátuas célebres como o 

Antínuo, a Vénus de Medici e o Hercules Farnese.491 Contudo, a estátua de Sileno com 

Dionísio veio a tornar-se mais conhecida pelo seu grande número de cópias 

realizadas.492 A valorização desta obra de estatuária reside na comparação, que era 

frequentemente estabelecida com a estátua de Hercules Farnese. Trata-se de uma 

semelhança na pose de ambas as figuras, pelo facto de se encontrarem apoiadas sobre 

um elemento vertical, do lado esquerdo. Outra semelhança é as idades que são 

retratadas, tratando-se de figuras com uma idade mais avançada, distanciando-se das 

representações comuns. Os rostos não são de homens jovens o realismo dos rostos 

expressam mais idade, em contraposto dos respectivos corpos que aparentam ser 

mais jovens, evidenciando um rigoroso tratamento anatómico.493 

A estátua foi frequentemente reproduzida, chegando a realizar-se alguns exemplares 

em bronze. Durante a realização destas reproduções em bronze, no ano de 1570 foram 

realizadas algumas alterações formais, de acordo com a vontade de quem 

encomendava.494 

Inúmeras reproduções em gesso também se produziram nomeadamente a que foi 

entregue, em 1650, a Filipe IV de Espanha. Para o Palácio de Versailles encomendou-se 

                                                             
487 Cf. Dossier de L´Art. Nº 139. Paris, Éditions Faton, 2007, p. 22. 
488 Cf. Pasquier, Alain 2007. Silène…, op. cit., p. 177.  
489 Carlo Mutti foi quem descobriu a estátua e o Vaso Borghese, nos jardins de Sallust. Cf. Haskell, 
Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste …, op. cit., p. 307. 
490 Cf. Pasquier, Alain 2007. Silène…, op. cit., p. 177. 
491 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 307. 
492 Cf. Pasquier, Alain 2007. Silène…, op. cit., p. 177.  
493 Idem, ibidem, p. 177. 
494 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 307. 
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uma cópia em mármore, que foi realizada por Simon Mazière (1648–1722) no ano de 

1684.495 Durante o século XVIII e XIX, houve uma continuidade na reprodução desta 

obra de estatuária assim como se realizaram alguns moldes do Sileno com Dionísio. Na 

continuidade desta preferência pela estátua, também se começaram a realizar 

algumas reduções que eram posteriormente passadas para bronze.496 

Esta obra de estatuária fez parte da Coleção Borghese e permaneceu exposta na 

respectiva Villa Borghese desde o ano de 1613.497 Entre 1808 e 1811 a estátua viajou 

para França juntamente com as outras obras pertencentes à Coleção Borghese, 

ficando em exposição no Musée Napoléon.498 Actualmente encontra-se no Museu do 

Louvre. 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/723. 

 

3.5.3.  Fauno com Cabrito499 

 

A estátua do Fauno com Cabrito teve outras denominações: 

“Chasseur de la Reine de Suède, Cyparisse, Petit Faune d´Espagne, Queen of 

Sweden´s Faun”500 

Fauno, expressão de origem romana e Sátiro, expressão de origem grega, são 

sinónimos. O Fauno é uma das divindades mais antigas da mitologia, habitava nos 

bosques e frequentava os campos. O seu contacto com a natureza levou-o a proteger 

os rebanhos e as culturas, sendo considerado uma figura bondosa.  

Possuía uns pés de cabra, tinha uns pequenos chifres, e as orelhas aguçadas e 

apresentava o corpo coberto de pelos. Frequentemente é representado com uma 

grande barba e vestido com uma pele de animal. Alguns Faunos são representados 

                                                             
495 Idem, ibidem, p. 307. 
496 Idem, ibidem, p. 307. 
497 Idem, ibidem, p. 307. 
498 Idem, ibidem, p. 307. 
499 Idem, ibidem, p. 211. 
500 Idem, ibidem, p. 211. 
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com instrumentos musicais, pelo facto terem necessidade de produzir sons, enquanto 

andavam pelos bosques.501 

A descoberta desta estátua está por esclarecer. Existem duas versões distintas que dão 

como verdadeiras o seu aparecimento. A hipótese mais antiga confirma que a 

descoberta do Fauno com Cabrito foi ocasional, tendo aparecido no momento em que 

se realizavam escavações para se abrir uma rua, no ano de 1676.502 Quando foi 

descoberta a estátua não se encontrava nas melhores condições, não tinha os dois 

braços nem um pé. Por outro lado surge outra versão do seu aparecimento, revelando 

que alguns escritores assumiram que esta obra de estatuária teria sido encontrada 

quando se construía uma igreja. As obras para a edificação da referida igreja, em 1575, 

teriam devolvido a estátua à luz do dia, pois estaria enterrada há alguns séculos. 503 

O escultor italiano Ercole Ferrata (1610-1686) foi o responsável pelo restauro do Fauno 

com Cabrito, recuperando os membros superiores e o pé que lhe faltavam.504  

O Fauno com Cabrito foi colocado nos mais diferentes espaços dos palácios, assim 

como ocupou um lugar nas coleções de modelos das escolas de artes e academias. 

Produziram-se cópias desta estátua em mármore e bronze, para serem colocadas em 

jardins juntamente com outras obras de estatuária da Antiguidade Clássica. Algumas 

destas cópias destinaram-se a palácios, a coleções particulares, ou escolas e 

academias: em 1686, ao Palácio de Versailles adquiriu uma cópia do Fauno com 

Cabrito, em 1719 um escultor italiano realizou uma cópia para o Imperador Pedro I da 

Rússia (1672-1725). As cópias destinaram-se igualmente às escolas de formação 

artística, como é exemplo a Academia Francesa, que tinha na sua coleção um exemplar 

em gesso. 

O Fauno com Cabrito505 foi reproduzido nos materiais mais comuns da escultura, à 

escala real e também numa escala reduzida, denominando-se nestas circunstâncias 

como estatueta506. Produziram-se cópias em bronze, terracota e em biscuit507.  

                                                             
501 Sobre o Fauno pode ler-se: Faedo, Lucia 2010. Faun. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, 
Salvatore, The Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press,                  
pp. 359-360; Roberts, John (ed. por) 2005. The Oxford …, op. cit., pp. 679-680. 
502 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 211. 
503 Idem, ibidem, p. 211. 
504 Idem, ibidem, p. 211. 
505 Sobre o Fauno com Cabrito pode consultar-se Plano, Almudena Negrete 2012. La Coleccíon…, op. cit., 
pp. 344-371. 
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A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBA / ESC / 668. 

 

3.5.4.  Fauno Dançante508  

 

O Fauno Dançante foi também conhecido como Fauno com Badalos, Fauno com 

Castanholas, o Fauno Medici, o Pequeno Fauno e o Fauno que Toca o Kroupezion.509 

O Fauno Dançante é uma cópia romana, em mármore grego, de um original 

Helenístico, do século 100 a.C..510 Tem uma dimensão inferior à escala humana, 

medindo 143 cm de altura.511 

A estátua tal como a conhecemos actualmente, reúne uma importante intervenção de 

restauro. O tronco é o original da sua produção, contudo os braços e a cabeça, são  

resultado da referida intervenção de restauro. Durante o Renascimento um escultor 

dedicou-se ao restauro do Fauno Dançante, reconstituindo os braços e colocando uma 

cabeça.512 Em relação à cabeça, surgiu a hipótese de ter sido Michelangelo Buonarroti 

o autor, interpretando bastante bem o espírito da escultura como refere Guido 

Mansuelli.513 

Os pratos que segura nas mãos foram colocados muito depois, tratando-se de 

elementos acrescentados à estátua original.514 A sua pose, e os pratos que lhe foram 

adicionados, deram origem à denominação que conhecemos, no entanto, a sua atitude 

                                                                                                                                                                                   
506 Sobre a Estatueta é a designação que se dá a uma tipologia da escultura. Trata-se de um conjunto de 
peças de escultura, de pequeno formato, de temática figurativa que é frequentemente a redução de 
uma obra de estatuária de tamanho natural, ou de dimensão superior. Ver Avery, Charles 1996. 
Statuette. Turner, Jane, The Dictionary of Art, Vol. 29, London, Grove, pp. 567-576; Droth, Martina 2004. 
Statuette. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 3, New York - London, Fitzroy Dearborn, 
pp. 1604-1608. 
507 Biscuit é a expressão que se atribui a uma pasta fina de porcelana, não vidrada, usado por Sèvres 
para as estatuetas e grupos de figuras durante a segunda metade do século XVIII. Ver Baudry, Marie-
Thérèse & Bozo, Dominique 2005. Sculpture…, op. cit., p. 565; Penny, Nicholas 1993. The Materials…,    
op. cit., p. 295. 
508 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 205. 
509 Idem, ibidem, p. 205; Cf. Mansuelli, Giudo A. 1958. Sculture Antiche Degli Uffizi, Milano, Aldo 
Martello Editore, TAV. XVIII. 
510 Cf. Pasquale, Giovanni di & Paolucci, Fabrizio 2005. Uffizi…, op. cit., p. 43. 
511 Idem, ibidem, p. 43.  
512 Idem, ibidem, p. 43. 
513 Mansuelli, Giudo A. 1958. Sculture…, op. cit., TAV. XVIII.  
514 Cf. Pasquale, Giovanni di & Paolucci, Fabrizio 2005. Uffizi…, op. cit., p. 43. 
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não está muito relacionada com a dança, mas com um convite que está a fazer a uma 

ninfa para irem dançar.515 

A estátua encontra-se na Tribuna da Galeria Uffizi, 516 em Florença a partir de 1688. Em 

1665, surgiu a primeira referência a esta estátua, sendo mencionada como obra 

pertencente à Coleção do Grand Duke da Toscânia em Florença.517 O seu lugar neste 

espaço expositivo é partilhado com outras obras de estatuária de grande importância, 

como a Vénus de Medici, os Lutadores, e o Apolino. A permanência na Galeria Uffizi foi 

interrompida, em 1800, com a sua mudança para Palermo, juntamente com outras 

obras de arte importantes, com o objectivo de escaparem aos franceses. 

 

 

As opiniões sobre o Fauno Dançante foram as mais diversas, chegou a ser considerado 

uma obra de estatuária das melhores, assim como foi criticada, por ser a obra de arte 

mais estranha de todas as obras de estatuária da Antiguidade Clássica.518 Para além 

                                                             
515 Cf. Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., p. 139. Ver Smith, R.R.R. 1995. Hellenistic…,     
op. cit., img. 157. 
516 Cf. Bieber, Margarete 1981. The Sculpture…, op. cit., img. 562. 
517 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 205. 
518 Idem, ibidem, p. 205. 

Fig. 17  Artur Gaspar dos Anjos Teixeira 
Fauno Dançante 
Colecção de Desenho Antigo da  
Faculdade de Belas Artes, FBAUL/314/DA 
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destas duas opiniões distintas, a estátua não deixou de despertar o habitual interesse 

por parte de artistas e colecionadores, marcando a sua presença nas escolas e 

academias de arte. Copiar o Fauno Dançante foi também uma acção constante 

durante o século XVIII e parte do século XIX.519 A reprodução desta estátua fez-se em 

diferentes materiais, nomeadamente em mármore, bronze, gesso, e terracota 

produziram-se também em escalas diferentes, como se fez a muitas obras de 

estatuária da Antiguidade Clássica.520 

A Faculdade de Belas-Artes possui uma cópia em gesso desta obra original, com o 

número de inventário FBAUL/ESC/699, conhecendo-se vários desenhos do fauno, 

alguns realizados nas academias de Paris pelos pensionários portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
519 Idem, ibidem, p. 206. 
520 Idem, ibidem, p. 206. 
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II  A ACADEMIA E O ANTIGO 

 

1  Criação das Academias 

 

 

 

Como é conhecido, no Renascimento verifica-se um grande desenvolvimento cultural e 

científico, onde são recriadas as Academias. O termo academia tem origem na Grécia 

antiga,521 tendo surgido novamente com o reaparecimento do platonismo durante 

meados do século XV. Este ressurgimento deveu-se, em parte, à influência dos Gregos 

                                                             
521 Cf. Cedenza, Christopher 2010. Academy. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, Salvatore, The 
Classical Tradition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, p. 1. 

Fig. 18  N. Dorigny, a partir de Carlo Maratta 
Academia 
in Teaching Art – Academies and Schools from Vasari to Albers, p. 47 
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eruditos, que se instalaram em Itália entre 1438 e 1439, com o objectivo de negociar 

uma unificação entre as igrejas Grega e Romana.522 

As Academias do século XV, em Itália, foram espaços de encontro de homens eruditos, 

onde discutiam sobre assuntos de interesse literário, filosófico e científico. Este género 

de encontros foram recriados no século XVI pelos artistas italianos, com o objectivo de 

promover a aprendizagem de um modo intelectual e pelo debate de ideias superando 

a aprendizagem apenas baseada nos livros.523  

Num discurso à Academia de Belas Artes, realizado em Madrid e publicado em 1766, 

Raphael Mengs definiu o termo Academia como sendo uma assembleia constituída por 

homens, entendidos em arte e ciência.524 Este conjunto de pessoas têm a função de 

investigar factos verídicos e de estabelecer regras que conduzam ao progresso. 

Raphael Mengs afirmou também a diferença que existe entre as academias e as 

escolas onde os professores leccionam as áreas científicas e as artes. Realçou o facto 

das Belas Artes terem as suas regras fundadas na razão e na experiencia através das 

quais pretendem atingir os seus fins com a perfeita imitação da natureza. No seu 

discurso esclarece que todas as Academias de arte tiveram o seu início sendo escolas 

comuns, mas que posteriormente se transformaram em Academias ou sociedades de 

professores que organizam conferências e reuniões para promovem regras e 

directrizes, com o objectivo de obter algum mérito artístico e paralelamente uma 

maior protecção para as artes.525 

                                                             
522 Cf. Pevsner, Nikolaus 1982. Las Academias de Arte – Passado y Presente, Madrid, Ediciones Cátedra,   
p. 17. Sobre Academias e Associações, pode consultar-se Campbell, J. Patricia 2004. Academies and 
Associations. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 1, New York - London, Fitzroy 
Dearborn, pp. 5-10; Cedenza, Christopher 2010. Academy. Grafton, Anthony; Most, Glenn W. & Settis, 
Salvatore, The Classical…, op. cit., pp. 1-3. 
523

 Cf. Wine, Humphrey 1996. Academy. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 1, New York, Grove Ed.,  
p. 101. 
524 Cf. Harrison, Charles; Wood, Paul & Gaiger, Jason 2000. A Discourse upon the Academy of Fine Art at 
Madrid. AAVV, Art in Theory - 1648-1815 An Anthology of Changing Ideas, Oxford, Blackwell Publishing, 
p. 641. 
525 Cf. idem, ibidem, pp. 641-642. Sobre a academia pode ler-se Arruda, Luísa d´Orey Capucho 1999. 
Francisco Vieira Lusitano (1699-1783). Uma Época de Desenho, 2 vol., Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa, Dissertação para Obtenção do Grau de Doutora em Belas Artes, Texto 
Policopiado, pp. 125-127; Lisboa, Maria Helena 2007. As Origens das Academias de Arte e o Saber 
Académico. As Academias e Escolas de Belas Artes e o Ensino Artístico (1836-1910), Colecção Teses, 
Lisboa, Edições Colibri-IHA/Estudos de Arte Contemporânea-Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Universidade Nova de Lisboa, pp. 416-427; Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., pp. 
15-17. 
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O grande desenvolvimento destes espaços quando direccionados para o ensino 

artístico, teve a finalidade de dar formação a todos os que se interessassem pelas 

artes, aperfeiçoando conhecimentos e formando o gosto. A Academia, tornou-se um 

modelo a seguir para todos os interessados em aprender e ampliar os seus 

conhecimentos. 

Da formação das primeiras academias, existem registos da existência de uma academia 

fundada por Leonardo da Vinci (1452-1519), em Milão, por volta do ano de 1490,526 

embora não seja seguro que tenha sido uma academia artística. 

O Grão Duque da Toscana Cosimo I de´ Médici (1519-1574) funda em Florença, no ano 

de 1563, a primeira academia oficial denominada de Accademia del Disegno,527 sob a 

orientação de Giorgio Vasari528. Esta importante Accademia del Disegno é considerada 

a primeira das academias de arte modernas.529 Trata-se de uma Academia de ensino 

artístico, onde se aprendia Geometria e Anatomia, dando-se particular importância à 

arte do Desenho, nomeadamente à temática da representação.530 A aprendizagem do 

Desenho era realizada segundo o ensinamento dos professores eleitos, e através do 

contacto com o trabalho de outros artistas exteriores à Academia.531 

Alguns anos mais tarde, o pintor Federico Zuccari (1542-1609) assume a presidência da 

nova academia de Roma, a Accademia di S. Luca, fundada no ano de 1593.532 Uma 

maior exigência pedagógica é pedida na academia de Federico Zuccaro, onde se 

pretende dar mais importância aos temas teóricos, devendo estes ser ensinados com 

rigor. Relativamente às disciplinas práticas, é realçado por este pintor a importância do 

desenho do natural.533 O modelo de aprendizagem instituído por Federico Zuccaro vai 

dar maior destaque à Academia, apresentando uma grande evolução relativamente à 

Academia de Giorgio Vasari.534 

                                                             
526

 Cf. Wine, Humphrey 1996. Academy. op. cit., p. 102. 
527 Cf. idem, ibidem, p. 102. 
528 Giorgio Vasari foi um pintor, arquitecto e historiador italiano. A sua obra Vidas dos Artistas constitui 
talvez a primeira história de arte europeia. Foi um grande coleccionador de desenhos, que utilizou como 
fonte para escrever as suas biografias. Através dos desenhos dos artistas, analisava o processo criativo 
dos autores e o seu valor relativo, defendendo sobretudo a escola Florentina onde, segundo ele, tinha 
nascido o verdadeiro Desenho. 
529 Cf. Pevsner, Nikolaus 1982. Las Academias…, op. cit., p. 43. 
530 Cf. idem, ibidem, p. 57 
531 Cf. Wine, Humphrey 1996. Academy. op. cit., p. 102. 
532 Cf. idem, ibidem, p. 102. 
533 Cf. Pevsner, Nikolaus 1982. Las Academias…, op. cit., p. 48. 
534 Cf. idem, ibidem, p. 49. 
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Com este ressurgimento das academias e das escolas de arte, juntamente com a 

necessidade de dar formação artística, a prática do Desenho veio a tornar-se uma 

disciplina indispensável e estruturante. A disciplina do Desenho foi entendida como 

um meio para adquirir conhecimento, uma forma de pensamento: 

"O Renascimento viu desenvolver-se a noção de que desenhar é pensar e de que 

através do desenho pode aceder-se aos planos do conhecimento e da 

reflexão."535 

 

1.1.  Desenho 

 

O Desenho536 é uma arte que atingiu a sua maior expressão no período do 

Renascimento italiano. Esta arte é entendida como um meio de expressão, através do 

qual, e com a utilização de meios riscadores, se definem formas sobre um suporte 

bidimensional. A sua definição teve ao longo dos tempos várias interpretações 

podendo ser entendido também como um acto de fazer linhas numa superfície, ou 

ainda, como uma construção de linhas que definem formas por um contorno. Trata-se 

de uma atitude de intervir sobre uma superfície, que pode ser resultado de uma 

primeira ideia ou pensamento que surge, ou que regista o que momentaneamente se 

observou. No desenho utilizam-se variados meios, como o carvão, o lápis de grafite, os 

pincéis, as pontas de metal, pastel, sanguínea, sobre o suporte de papel, que por vezes 

é preparado 

Na Europa, o ensino do Desenho foi uma constante ao longo de séculos, sendo uma 

prática das antigas oficinas de arte e depois nas escolas e academias. Os alunos, os 

                                                             
535 Markl, Alexandra Reis Gomes 2011. As Cópias…, op. cit., p. 53. 
536 Sobre o Desenho pode consultar-se: Bossi, Luigi 1821, Introduzione allo Studio…, op. cit.; Bussagli, 
Marco 2012. Comment Regarder le Dessin – Histoire, Évolution et Techniques, Trad. de Todaro Tradito, 
Paris, Éditions Hazan;  Jombert, Charles-Antoine 1784. Méthode pour Apprendre…, op. cit.;  Langle, 
Ségolène Bergeon & Currie, Pierre 2009. Principes d´Analyse Scientifique – Peinture & Dessin. 
Vocabulaire Typologique et Technique, 2 vols., Paris, Éditions du Patrimoine/ Centre des Monuments 
Nationaux;  Leymarie, Jean 1979. History of an Art…, op. cit.;  Meder, Joseph 1978. The Mastery…,        
op. cit.;  Molina, Juan José Gómez 2006. Las Lecciones del Dibujo. 4ª Edição, Madrid, Ediciones Cátedra;  
Molina, Juan José Gómez 2005. Los Nombres del Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra;  Petherbridge, 
Deanna 2011. The Primacy of Drawing – Histories and Theories of Practice, 2ª ed., London, Yale 
University Press / New Haven and London;  Pignatti, Teresio 1982. O Desenho – de Altamira a Picasso, 2ª 
ed., Trad. de Maria Helena Grembecki, São Paulo, Livros Abril;  Sciolla, Gianni Carlo 1991. Il Disegno - 
Forme, Tecniche, Significati, Milano, Instituto Bancario San Paolo di Torino e Amilcare Pizzi Editore; 
Winckelmann, Giovanni 1783. Storia delle Arti del Disegno Presso Gli Antichi, 3 vols., Roma, Stamperia 
Pagliarini. 
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discípulos dos grandes mestres praticavam o Desenho, desenvolvendo as suas 

capacidades copiando estampas, copiando desenhos de grandes mestres,537 

desenhando estátuas e desenhando o modelo vivo.538 

A partir do Renascimento, o desenho ganhou maior importância e atingiu a sua 

autonomia conseguindo destacar-se das restantes artes, foi reconhecido e valorizado 

como uma arte de entre outras artes liberais.539 

De facto, o desenvolvimento significativo da produção artística que surge no 

Renascimento vem valorizar a arte do Desenho, dando-lhe importância e autonomia. O 

Desenho torna-se uma ferramenta estruturante e fundamental, de grande valor, 

permitindo aos artistas do Renascimento recorrem a esta arte para estudar e projectar 

toda a sua actividade artística: 

"Aprender a desenhar em Roma é pois a chave que dá acesso a todas as artes. Quem 

sabe desenhar bem poderá pretender não somente ser pintor, mas também escultor e 

arquitecto."540 

A arte do Desenho veio portanto a adquirir a sua importância e valorização,       

apresentando-se ao serviço das artes e da ciência. O período que antecedeu o 

Renascimento, condicionava o desenho a uma prática restringida ao acto de copiar, 

cópias que tinham o intuito de se obterem outros exemplares de um mesmo 

documento. Faziam-se álbuns541 de desenhos que constituíam reportórios de formas e 

ideias para copiar, assim como as ilustrações das sagradas escrituras, eram ilustradas 

com o recurso a desenhos com cor.542 

No início do Renascimento, alguns artistas destacaram-se pelo seu trabalho inovador, 

e como exemplo mais significativo pela sua obra de desenho, referimos Antonio 

Pisanello543 (1395–1455). O artista italiano mostra os primeiros sinais de uma mudança 

                                                             
537

 Cf. Leymarie, Jean 1979. History of an Art…, op. cit., p. 33. 
538 Cf. idem, ibidem, p. 31. 
539 Cf. idem, ibidem, p. 17. 
540 Deswarte-Rosa, Sylvie 2011. Aprender a Desenhar em Roma no Século XVI. Facciate Dipinte - 
Desenhos do Palácio Milesi, Lisboa, Ministério da Cultura/ Museu Nacional de Arte Antiga, p. 40. 
541 Um álbum é um livro encadernado, onde se pode desenhar e pintar temas diversos e apontar 
pensamentos. A denominação de álbum também se aplica aos pequenos livros em branco, que os 
viajantes têm para nele desenharem e escreverem o que mais os marcou. Cf. Rodrigues, Francisco de 
Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 27. 
542 Cf. Leymarie, Jean 1979. History of an Art…, op. cit., p. 3. 
543 Antonio Pisanello foi um pintor e medalhista do início do Renascimento italiano. Sobre Antonio 
Pisanello, pode consultar-se: Flaten, Arne R. 2004. Pisanello (Antonio di Puccio Pisano) ca. 1395-1455 
Italian. Boström, Antonia, The Encyclopedia of Sculpture, vol. 3, New York - London, Fitzroy Dearborn, 
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perante o entendimento que se tinha do Desenho. Do seu trabalho ficou-nos um 

Álbum constituído por desenhos de variados temas: os costumes da época, os modelos 

nus, estudos diversos para pinturas, simples estudos para posteriores 

desenvolvimentos.544 Os temas, iniciados e desenhados por Pisanello, relacionam-se 

com os novos conceitos da Renascença, baseados numa “[…] reformulação de uma 

perspectiva de vida, centrada sobre ideias humanistas e sobre a observação da 

realidade, herdeira da Antiguidade em toda a sua grandeza filosófica e histórica.”545 

O Renascimento italiano veio alterar o modo tradicional como o Desenho era 

entendido, atribuindo-lhe uma nova função, dando-lhe uma nova aplicação.546 Os 

diferentes estudos, das diferentes áreas, científicas ou artísticas, são ilustrados com 

base no Desenho, mas acima de tudo, as três grandes artes, a Arquitectura, a Escultura 

e a Pintura, tinham o Desenho como base estrutural, tudo seria pensado, estudado e 

projectado através do Desenho. 

O artista Giorgio Vasari apresentou no período do Maneirismo a definição do seu 

entendimento sobre o Desenho, afirmando que esta arte é parente das três artes 

Arquitectura, Escultura e Pintura. O desenho tem a sua origem no intelecto, 

considerando tratar-se de uma forma ou ideia que se tem de todos os corpos 

existentes na natureza, embora seja também uma arte que conhece a proporção de 

todas as partes e das partes em relação ao todo.547 

Adiante veremos como Francisco de Holanda define o Desenho. 

Uma definição de desenho surge na publicação Dell´Arte di Vedere Nelle Belle Arti del 

Disegno Secondo i Principii di Sulzer e di Mengs, do autor Federigo Foscari, explicando 

o valor do Desenho na época no Neoclássico afirmando que o Desenho seria uma arte 

de dar a cada objeto a sua verdadeira medida e proporção, permitindo a realização de 

formas com contornos diferentes, para corrigir as atitudes e expressões das figuras em 

qualquer situação.548 

                                                                                                                                                                                   
pp. 1292-1294; Pignatti, Teresio 1982. O Desenho…, op. cit.; Pollard, J. G. 1996. Antonio Pisanello. 
Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 24, New York, Grove Ed., pp. 861-864; Hill, George F. 1965. 
Drawings by Pisanello, New York, Dover Publications. 
544 Cf. Pignatti, Teresio 1982. O Desenho…, op. cit., p. 16. 
545 Idem, ibidem, p. 16. 
546 Cf. Leymarie, Jean 1979. History of an Art…, op. cit., pp. 16-17. 
547 Cf. Maclehose, Louisa S. (trad.) 1960. Vasari…, op. cit., p. 205. 
548 Cf. Foscari, Federico 1798, Dell Arte di Vedere nelle Belle Arti del Disegno Secondo i Principii di Sulzer e 
di Mengs. (livro digital) Venezia: Stamperia di Pietro Gio Batta Pasquali, p. 43. 
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Na mesma época, Joaquim Machado de Castro tem um conceito semelhante da arte 

do Desenho. Define-a como uma arte que é capaz de representar o visível e o que é 

invisível. Não faz qualquer referência à temática das proporções, dando destaque à 

capacidade de representar: 

“[…] Não ha objecto visível que deixe de poder ser assumpto desta quasi 

miraculosa Prenda. E he tal o seu poder (ou atrevimento) que se arroja a 

configurar mesmo objectos invisíveis, e totalmente espirituais, e imaginários 

como: Anjos, Virtudes, Vicios, &.a”549 

No século XIX Francisco de Assis Rodrigues (1760–1829), define no seu Diccionario 

Technico e Historico de Pintura, Esculptura, Architectura e Gravura o termo Desenho: 

“[…] arte de representar por meio de lápis, da penna ou do pincel, sem côres, 

todos os objectos naturaes ou artificiaes que se nos offerecem á vista ou á 

phantasia: arte primitiva, que precedeu á pintura, á esculptura, á architectura e á 

gravura, que é o fundamento e a base d´ellas, e que por isso se denominam Artes 

do desenho.” 550 

Uma perspectiva contemporânea do Desenho, permite concluir, dando maior 

consistência à definição do Desenho, considerando um termo que se refere tanto ao 

ato de fazer linhas sobre uma superfície como o produto desse trabalho manual. Um 

desenho é definido menos pelo seu grau de acabamento ou apoio do que pelos seus 

meios de comunicação e vocabulário formal, caracterizando-se também pela 

manipulação da linha, forma, valor e textura, com ênfase na linha, mais do que na 

cor.551 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
549 Castro, Joaquim Machado de 1937. Dicionário…, op. cit., p. 39. 
550 Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 138. 
551 Cf. Jacoby, Beverly Schreiber 1996. Drawing. Turner, Jane. The Dictionary of Art, Vol. 9, New York, 
Grove Ed., p. 212. 
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1.2.  Anatomia 

 

O desenho de anatomia tornou-se uma prática constante a partir do Renascimento. As 

academias e escolas de arte dedicaram-se e implementaram o estudo do corpo 

humano, dentro de uma perspectiva científica e artística. 

 

A necessidade de estudar o corpo humano, a sua constituição interna, o seu 

funcionamento e as suas formas, levam artistas e alunos a estudarem nas escolas e 

academias, a partir de modelos e por vezes a partir de cadáveres. 

Durante este processo de estudo, eram produzidos desenhos com rigor, que 

ilustravam as diferentes fases de estudo do corpo humano,552 constituindo no final 

uma sequência de desenhos com interesse científico e pedagógico.553 

Estes estudos de anatomia, através do desenho, valorizavam socialmente e 

intelectualmente os artistas, pelo facto de ilustrarem o corpo humano nos seus 

                                                             
552 Cf. Joly, Morwena 2008. La Lesson d´Anatomie: Les Corps des Artistes de la Renaissance au 
Romantisme, Paris, Éditions Hazan, p. 39. 
553 Cf. idem, ibidem, p. 43. 

Fig. 19  Michelangelo Buonarroti 
Estudo de Homem Esfolado 
in La Lesson d´Anatomie: Les Corps des 
Artistes de la Renaissance au 
Romantisme, p. 81 
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manuais e tratados de anatomia, vindo posteriormente a constituir uma fonte de 

informação sobre o corpo humano. Por estes motivos referidos, o Desenho adquire 

outro entendimento, começando a ser mais valorizado pela utilidade que lhe é dado 

pelos artistas, tornando-se uma base de trabalho fundamental para os mesmos. 

Os estudos de anatomia que se desenvolvem no Renascimento foram iniciados por 

Leonardo da Vinci. É de grande valor todo o trabalho que este artista italiano realizou 

sobre o corpo humano, e que se tornou reconhecido no campo da arte e da ciência, 

tendo ficado a sua obra em originais dispersos por coleções internacionais. O estudo 

do corpo humano através do desenho deve-se ao facto de Leonardo da Vinci 

considerar o Desenho como um método de investigação.554 

Uma obra de grande importância para o estudo da anatomia humana foi o livro De 

Humanis Corporis Fabrica de Andreas Vesalius (1514-1564).555 Estre tratado de 

anatomia constituiu uma fonte de informação necessária para o conhecimento da 

anatomia do corpo humano, quer pelo texto, quer pelo importante conjunto de 

imagens sobre o corpo humano. Estas imagens foram realizadas segundo desenhos 

feitos a partir de dissecações do corpo humano.556 

A necessidade de estudar a anatomia do corpo humano constituía uma estrutura 

sólida para mais tarde se saber desenhar a figura humana nua. O grande objectivo era 

conhecer aprofundadamente a constituição do corpo humano, estudando a sua 

estrutura óssea e todo o conjunto dos músculos, quer os músculos mais profundos, 

quer os músculos de superfície. Leonardo da Vinci deu importância à constituição do 

corpo humano, como ilustram os seus valiosos desenhos, e também à anatomia do 

movimento.557 

O estudo do corpo humano obedecia à passagem por várias etapas, ou níveis de 

aprendizagem. O desenho do esqueleto era a primeira fase deste método de ensino. 

Pretendia-se que os alunos soubessem desenhar o esqueleto, para posteriormente 

                                                             
554 Joly, Morwena 2008. La Lesson d´Anatomie…, op. cit., p. 17. 
555 Sobre esta obra pode consultar-se Rifkin, Benjamin A. e Ackerman, Michael J. 2006. L´Anatomie 
Humaine: Cinq siècles de sciences et d´art. Paris, Éditions de La Martinière, pp. 68-81; Vesalii, Andrea 
1997. De Humani Corporis Fabrica – Libri Septem, trad. Avelino Domínguez García e Florentino 
Fernández Gonzaléz, Ediciones Doce Calles / Ebrisa. 
556 Cf. Descargues, Pierre e Binet, Jacques-Louis 1980. Dessins et Traités d´Anatomie. Paris, Ed. Chêne,  
pp. 26-28. 
557 Ver Huard, Pierre 1968. Léonard da vinci: Dessins Anatomiques, Anatomie Artistique Descriptive et 
Functionelle, Paris, Roger Dacosta. 
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desenharem o conjunto dos músculos que envolve toda a estrutura óssea. Os 

diferentes músculos dividiam-se em dois grupos distintos: os músculos mais profundos 

e os músculos de superfície. E dentro desta divisão, era frequente desenhar primeiro 

os músculos mais profundos e posteriormente estudar os que se encontram à 

superfície, permitindo compreender a anatomia humana, no entanto, dava-se sempre 

maior importância aos músculos de superfície.558  

 

 

2  Os Percursores em Portugal 

 

2.1.  Francisco de Holanda 

 

“E em tanto ponho o desenho, que me atreverei a mostrar como tudo o que se faz em 

este mundo é desenhar […]”559 

 

Francisco de Holanda, nasceu em Lisboa, em 1517, ou 1518, durante o reinado de D. 

Manuel (1469-1521), e faleceu na mesma cidade no ano de 1585. Seu pai, António 

d´Olanda, era natural da Flandres. António d´Olanda560 foi um artista de grande 

prestígio, iluminador e rei de armas de D. Manuel e de D. João III (1502-1557), estando 

também ao serviço do Infante D. Fernando (1402-1443). Francisco de Holanda recebeu 

os seus primeiros ensinamentos artísticos sobre o desenho, a gravação em chapa, a 

modelação em barro, a técnica de esculpir em pedra, o talhe em madeira, a pintura a 

óleo, entre outras técnicas artísticas,561 com o seu pai. A sua vida foi essencialmente 

passada em Évora devido à permanência constante da corte portuguesa naquela 

cidade. 

                                                             
558 Cf. Faria, Alberto Cláudio Rodrigues 2008. A Colecção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas-Artes 
de Lisboa (1830-1935): Tradição, Formação e Gosto, Dissertação de Mestrado em Museologia e 
Museografia apresentada à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 4 vol., Lisboa, p. 116. 
559 Holanda, Francisco de 1983. Da Pintura…, op. cit., pp. 100-101. Consultar Holanda, Francisco de 1984. 
Da Pintura Antiga, Introdução, notas e comentários de José da Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte, 
p. 45. 
560 Sobre António d´Olanda ver Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias Relativas ás 
Vidas dos Pintores, e Escultores, Architectos, e Gravadores Portuguezes, E dos Estrangeiros, que 
Estiverão em Portugal, Lisboa, Imprensa de Victorino Rodrigues da Silva, pp. 48-49 e pp. 285-286. 
561 Cf. idem, ibidem, p. 49. 
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Desde jovem esteve sempre em contacto com os membros da corte, tendo sido moço 

de câmara, aos dezasseis anos, do Cardeal Infante D. Afonso (1509-1540)562. 

O convívio com os membros intelectuais e humanistas da corte, tornou-se de extrema 

importância, recebendo admiração e reconhecimento pelo seu trabalho por parte 

desta elite. Uma das personalidades deste grupo de humanistas foi o frade dominicano 

André de Resende563 (1500-1573), mestre e amigo de Francisco de Holanda. 

André de Resende foi um grande arqueólogo, o que justifica a sua dedicação e gosto 

pela arte das civilizações clássicas. O seu interesse pela Grécia e Roma Antiga 

impulsionou o estudo dos monumentos da época Romana, que terá influenciado de 

forma determinante o pensamento do pintor português.564 

Francisco de Holanda desempenhou a função de moço de câmara de D. Afonso, como 

referimos, e acompanhou-o nas suas lições de Humanidades, usufruindo também dos 

ensinamentos do Infante D. Afonso. Aprendeu Grego, Latim e fez os seus estudos 

históricos sob a orientação do humanista André de Resende. Calcula-se que Francisco 

de Holanda tenha tido influências do escultor Nicolau de Chanterene565 (1470(?)-1551) 

e que dele tenha recebido lições. 

Os seus estudos direccionavam-se para a cultura clássica e o seu gosto e dedicação 

pela Antiguidade Clássica era uma consequência desses estudos.566 

Em Évora desenvolveu o seu interesse “[…] pelo espírito da Antiguidade grega e 

romana e naturalmente, também, o da sua vocação de arquitecto.”567 O contacto com 

                                                             
562 Cf. idem, ibidem, p. 287. 
563 André de Resende foi uma notável personalidade da cultura portuguesa do século XVI destacando-se 
como pedagogo, humanista, teólogo, arqueólogo, pensador e um grande especialista sobre a 
Antiguidade Clássica. Dedicou-se aos estudos de Arqueologia, nomeadamente aos monumentos do 
período romano. Sobre André de Resende consultar Albuquerque, Maria Manuela Barroso de 1967. 
André de Resende – O Drama dum Humanista Português. Evphrosyne – Revista de Filosofia Clássica, vol. 
I, Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, pp. 107-134; Serrão, Joaquim Veríssimo 1975. André de 
Resende – O Humanista e o Eborense. A Cidade de Évora. Boletim da Comissão Municipal de Turismo, 
Ano XXXII, Nº 58, Évora, Câmara Municipal de Évora, pp. 5-25. 
564 Cf. Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobrimentos – Francisco de 
Holanda e a Teoria da Arte, Lisboa, Difel, p. 9. 
565 Nicolau de Chanterene foi um escultor, de origem francesa, que trabalhou em Portugal desde 1516. 
Ver Dias, Pedro 1987. Nicolau Chanterene - Escultor da Renascença, Lisboa, Publicações Ciência Viva; 
Dias, Pedro 1996. O Fydias Peregrino: Nicolau de Chanterene e a Escultura Europeia do Renascimento, 
Coimbra, Universidade de Coimbra. 
566 Cf. Tubino, Don Francisco María s/ data. El Renascimiento Pictórico en Portugal - À Proposito del Libro 
de Dibujos del Pintor Lusitano Francisco de Holanda que se Conserva Inédito en la Biblioteca del 
Monasteiro de San Lorenzo del Escorial, pp. 513-514. 
567 Segurado, Jorge 1970. Francisco d´Ollanda, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, Edições 
Excelsior, p. 12. 
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as monumentais ruínas romanas, e os diálogos que estabelecia com André de Resende 

sobre as cidades europeias que visitava, acentuava o seu gosto e admiração pela 

antiguidade romana e a vontade de ir a Roma.568 Devido às suas qualidades como 

artista, como "[…] escrupulosísimo dibujante[…]"569 que já as demonstrava desde 

muito novo, foi convidado durante o reinado de D. João III, de Portugal, a ir a Itália:  

“O talento de Francisco de Holanda fôra muito precoce. André de Resende 

chamava-o juvenis, admirabili ingenio, & Lusitanus Apelies.” 570 

Este convite tinha como objectivo "[…] observar, e copiar as boas cousas da 

Architectura e Pintura, e conversar com os Artistas, e Sábios."571. O motivo principal, 

da sua visita a Itália, seria trazer desse país desenhos das obras mais significativas, e 

fazer um estudo aprofundado sobre o sistema de defesa, principalmente da 

Arquitectura de Fortalezas como Francisco de Holanda referiu: 

“Mas por não ser ingrato à gloriosa memória de El-Rei vosso avô, que Deus tem, 

que me mandou sendo eu moço a Itália ver e desenhar as fortalezas e obras mais 

insignes e ilustres dela (como fiz), trazendo-lhas todas em desenho […]”572 

Francisco de Holanda partiu de Lisboa ainda jovem, cumprindo a ordem do monarca 

português, viajando por Espanha, França e chegando ao seu destino, Itália. Durante a 

sua viagem e permanência em Itália, estudou, copiou monumentos, desenhou 

esculturas e as "[…] estátuas de diferentes coleções romanas, a começar pelo Cortile di 

Belvedere."573, desenhou paisagens, praças e fortalezas escreveu sobre o que via, 

adquiriu conhecimentos, estudou a Arquitectura da Antiguidade e a Arquitectura de 

Fortalezas, e estabeleceu contactos com as maiores personalidades artísticas de Itália. 

Francisco de Holanda deslumbrou-se na cidade de Roma com enumeras maravilhas do 

mundo artístico, como caracterizou Sylvie Deswartes: 

“Assim, Roma era vista como a última Maravilha do Mundo e o lugar onde 

estavam concentradas «todas as maravilhas», porque Roma tinha roubado, 

                                                             
568 Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 287. 
569 Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., p. 21. 
570 Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 287. 
571 Idem, ibidem, p 49. 
572 Holanda, Francisco de 1984. Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, Introd. e notas de José da 
Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, p. 11. 
573Deswarte-Rosa, Sylvie 2011. Aprender a Desenhar…, op. cit., p. 36.  
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segundo as palavras de Holanda, todas «as boas coisas de todo o outro mundo» 

[…]”574 

A sua permanência em Roma deu-lhe a possibilidade de estabelecer contacto e de 

criar amizade com Michelangelo (1475-1564), o grande mestre italiano do 

Renascimento575 cujo pensamento sobre arte é reflectido nos textos de Francisco de 

Holanda. Michelangelo não deixou obra escrita, apenas se conhecem alguns poemas e 

cartas, os Diálogos de Roma de Francisco de Holanda contribuem para estudar o 

pensamento do artista italiano.576 

Para além de um valioso conjunto de testemunhos gráficos e da viagem que fez a 

Itália, a sua permanência nesta cidade europeia, entre 1538 e 1540,577 contribuiu de 

forma significativa para o seu desenvolvimento como artista: 

“[…] foi certamente, na Renascença italiana, um dos estrangeiros que melhor 

apreenderam o seu espírito, copiando e medindo os mais notáveis monumentos, 

ouvindo e discutindo com os mais altos espíritos da Itália e transladando as 

discussões estéticas para um livro que é certamente um dos reflexos mais 

preciosos da época e particularmente do pensamento de Miguel Angelo.”578 

A sua dedicação pelo Desenho levou-o colecionar desenhos e gravuras de artistas 

italianos que serviam para a sua formação artística.579 

Após a sua permanência em Itália onde “[…] fez a aprendizagem do desenho, 

estudando o antigo e os grandes mestres […]”580 Francisco de Holanda regressou ao 

seu país e é a individualidade mais importante e mais culta no período do 

Renascimento em Portugal. A sua cultura erudita destacou-se nos meios da corte 

portuguesa: 

                                                             
574 Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e Imagens..., op. cit., p. 63. 
575 Sobre o Renascimento pode-se ler Pereira, Fernando António Baptista 2007. O Legado do 
Renascimento. Arte Teoria, nº9, Lisboa, Faculdade de Belas Artes, pp. 26-34. 
576 Sobre a correspondência entre Michelangelo e Francisco de Holanda pode consultar-se Gastão, 
Manuel Marques 1986. Revelam-se em Português Cinco Preciosas Cartas do Escultor Miguel Ângelo: em 
Apêndice a Carta de Francisco de Holanda para Miguel Ângelo. Braga: Editorial Franciscana, 1986. 
577 Deswarte-Rosa, Sylvie 2011. Aprender a Desenhar…, op. cit. p. 32. 
578 Santos, Reinaldo dos 1942. Os Desenhos de Francisco de Olanda – Comentário crítico à edição 
espanhola. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 
nº11, p. 42. 
579 Cf. Deswarte-Rosa, Sylvie 1996. Francisco de Holanda. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 14, 
New York, Macmillan Publishers, p. 660. Sobre este assunto pode consultar-se Deswarte-Rosa, Sylvie 
1984. Francisco de Holanda Collectionneur. La Revue du Louvre et des Musées de France, Paris, Junho,            
pp. 169-175. 
580 Deswarte-Rosa, Sylvie 2011. Aprender a Desenhar…, op. cit., p. 32. 
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“Dentro do contexto da teoria de arte do seu tempo, a contribuição de Holanda 

é de uma originalidade absoluta […]”581 

O seu pensamento esteve sempre vocacionado para ver e criar em grande, e ter uma 

perspectiva em grande de tudo, “Foi um glorioso europeu que viu sempre em 

grande.”582 como afirmou Jorge Segurado. 

Francisco de Holanda deu a conhecer a Antiguidade Clássica e todas as obras de 

referência do Renascimento, contribuindo significativamente para a formação do bom 

gosto em Portugal. Adquiriu profundos conhecimentos e experiencia no campo 

artístico que trouxe consigo, conforme sintetiza de forma exemplar Sylvie Deswarte-

Rosa, estudiosa de Francisco de Holanda: 

“1. O conhecimento pessoal de artistas italianos entre os maiores: Miguel 

Angelo, Sebastiano del Piombo, Baccio Bandarelli, Perino del Vaga, Giulio Clovio, 

Valerio Belli… 

 2. Uma colecção de desenhos e de gravuras: Polidoro de Caravaggio, 

Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano, Marco Dante, Ugo da Carpi… 

 3. A convivência com ilustres arquitectos italianos e conhecimento das suas 

oficinas e dos seus métodos: os arquitectos do Papa III, Antonio da Sangalo il 

Giovane e Jacopo Malaghino; Sebastiano Serlio, em Veneza. 

 4. O incremento dado aos estudos vitruvianos, na continuação dos que Rafael 

inaugurou: Claudio Tolomei e Philander com a Accademia della Virtù; Antonio e 

Giambatista da Sangallo. 

 5. Um conhecimento pessoal dos escritores, humanistas antiquários e amadores 

de arte: Lattanzio Tomolei, Blosio Palladio, Angelo Colocci, Paolo Giovio… 

 6. O testemunho das relações entre Michelangelo e Vittoria Colonna. 

 7. A aquisição das mais recentes publicações relacionadas com a arte e a 

filosofia: o livro IV de Serlio, as Cartas de Aretino, a Tábua de Cebes, as traduções 

feitas por Marsilio Ficino, De Sculptura de Gauricus e também, sem dúvida, a 

edição de Vitrúvio por Fra Giocondo, a tradução da História Natural, de Plínio, 

por Cristofo Landino e a edição comentada do mesmo de La Divina Commedia, 

de Dante. 

                                                             
581 Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e Imagens..., op. cit., p. 199. 
582 Segurado, Jorge 1970. Francisco d´Ollanda, op. cit., p. 22. 
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 8. A experiencia urbanística de Roma, Nápoles, Veneza, Génova, e Milão. 

 9. O testemunho sobre os novos métodos de fortificação na Itália. 

 10 Um livro de desenhos, as Antigualhas d´Italia (Biblioteca de San Lourenzo de 

El Escorial), representando as antiguidades de Roma e a nova arte na Itália.”583 

Francisco de Holanda faleceu deixando uma obra notável de desenho e de tratados de 

arte, distinguindo-se como tratadista, arquitecto, pintor, iluminador e humanista. 

Tendo sido o primeiro a escrever sobre teoria da arte, no século XVI, em Portugal, sem 

ter qualquer antecedente artístico.584 

Os seus tratados sobre arte,585 constituídos por desenhos e textos, foram obras 

essenciais para dar a conhecer a Antiguidade Clássica e também para formar o gosto, 

durante o Renascimento em Portugal. Este artista do século dezasseis, um homem do 

pleno Renascimento, ficou conhecido por ter sido aquele que mais exaltou a 

Antiguidade Clássica.586 

Foi Francisco de Holanda quem trouxe de Itália as ideias e pensamentos do 

Renascimento e que as divulgou em Portugal. Devido à sua presença em Itália, em 

diversas cidades deste país, empenhou-se em trazer para a sua terra natal toda a 

informação disponível nesse país europeu. Realizou a sua viagem a Itália, que tinha 

como objectivo único, tomar contacto com as obras da antiguidade e estudar as fontes 

antigas.587 Também engrandecer a cidade de Lisboa, quer na estrutura de defesa, 

tornando-a mais segura e forte, quer na sua dimensão urbana, tornando-a mais 

próxima dos modelos urbanísticos das outras cidades europeias, constituiu uma das 

prioridades de Francisco de Holanda. De facto, um dos seus grandes objectivos, foi o 

de dar a Lisboa uma escala e proporção característica de uma cidade do Renascimento 

italiano, entendendo que seria mais digno para o reino português. 

 

                                                             
583 Seria inútil sintetizar o que está bem organizado pela historiadora. Ver Deswarte-Rosa, Sylvie 1993. 
Francisco de Holanda, Teórico entre o Renascimento e o Maneirismo. Serrão, Vítor, Historia da Arte em 
Portugal – O Maneirismo, vol. 7, 2ª ed., Lisboa, Publicações Alfa, p. 12. 
584 Cf. Deswarte-Rosa, Sylvie 1995. Francisco de Holanda: Maniera…, op. cit., p. 72. 
585 Francisco de Holanda é o único autor de tratados sobre arte no século XVI em Portugal, Cf. Deswarte, 
Sylvie 1992. Ideias e Imagens… op. cit., p. 32. Francisco de Holanda foi o primeiro artista português, que 
no século XVI escreveu uma teoria sobre as três artes do Desenho, Cf. Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e 
Imagens… op. cit., p. 77. 
586 Deswarte, Sylvie 1983. As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Tradução Maria 
Alice Chicó, Colecção Presenças da Imagem, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 9.  
587 Cf. Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e Imagens… op. cit., p. 14. 
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2.1.1  Tratados de Francisco de Holanda 

 

2.1.1.1.  Da Pintvra Antigva 

 

O pintor teve contacto, em Portugal, com uma obra de referência na teoria da arte 

italiana, da autoria de Leon Batista Alberti, o tratado Della Pittura.588 O contacto que 

teve com este tratado teria motivado Francisco de Holanda a realizar o seu primeiro 

tratado de arte.589 

O primeiro tratado de Francisco de Holanda é Da Pintvra Antigva,590 dedicado ao Rei   

D. João III de Portugal. Trata-se de uma obra formada por dois livros, o Da Pintvra 

Antigva e os Diálogos em Roma, que é realizada após a sua viagem a Itália, reunindo 

um conjunto de textos originais. Da Pintura Antiga, ou também denominado de Livro 

Primeiro deste tratado, é constituído por um conjunto de textos sobre temas que 

estão directamente relacionados com a teoria da arte onde fala de arquitectura, 

desenho, escultura, e também do artista.  

Neste tratado o Desenho é referido no capítulo Em Que consiste a Força da Pintura: [O 

Desenho], como algo imprescindível à pintura. Para se realizar uma pintura, seria 

necessário desenhar e registar a primeira ideia com alguma mestria e agilidade: o 

esquisso. Francisco de Holanda faz referência ao esquisso como um registo rápido, que 

antecede o desenho, do que se pretende pintar. Conforme o pintor afirmou o esquisso: 

“[…] são as primeiras linhas ou traços que se fazem com a pena, ou com o 

carvão, dados com mestria e depressa, os traços compreendem a ideia e 

invenção do que queremos fazer, e ordenam o desenho […]”591 

O Livro Segundo do seu tratado tem por título Diálogos em Roma592, e foi igualmente 

escrito após a sua permanência em Itália, e torna-se mais generalista relativamente 

                                                             
588 Cf. Deswarte-Rosa, Sylvie 1995. Francisco de Holanda: Maniera…, op. cit., p. 70. 
589 Cf. idem, ibidem, p. 71. 
590 Da Pintura Antiga é o tratado de pintura que Francisco de Holanda conclui em 1548, onde a ideia 
platónica tem uma importância central. Cf. Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e Imagens…, op. cit., p. 131. 
Trata-se portanto da obra literária mais antiga. Cf. Alves, José da Felicidade 1984. Introdução ao Estudo 
da Obra de Francisco de Holanda, Lisboa, Edições Horizonte, p. 25. 
591 Holanda, Francisco de 1984. Da Pintura…, op. cit., pp. 44-45. 
592 Sobre os Dialogos em Roma pode ler-se um texto da autoria de Robert J. Clements, que escreveu 
sobre a autenticidade destes diálogos, que Francisco de Holanda teve com Michelangelo Buonarroti, 
Clements, Robert J. 1969. The Autheticity of the Hollanda´s Dialogos em Roma. The Peregrine Muse - 
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aos temas que escreve. Conforme o seu título indica, trata-se de um conjunto de 

Diálogos que envolvem algumas das personalidades mais notáveis da arte Italiana,593 

onde o Decoro594, o Desenho, a Escultura, a Pintura e a Poesia são os temas. 

Este códice encontra-se desaparecido, conhecendo-se apenas uma cópia do ano de 

1790, realizada por Monsenhor Joaquim José Ferreira Gordo595 (1758-1838), que se 

“[…] conserva na Livraria da Academia de San Fernando em Madrid…”596. 

O tratado de Francisco de Holanda foi uma inovação na época, contudo a apreciação 

que é feita por Julius von Schlosser (1866-1938), ao tratado Da Pintura Antigua, 

apresenta-o negativamente desacreditando na possibilidade de o artista ter falado 

com Michelangelo. Segundo este autor, o pintor não realizou nada de original, apenas 

consultou os tratados de Pomponio Gaurico e de Albrecht Dürer (1471-1528), para 

fazer este tratado, não conseguindo realizar nada de novo.597 O trabalho de Francisco 

de Holanda é entendido como um reflexo das concepções artísticas realizadas em Itália 

sem qualquer originalidade.598 Trata-se de uma apreciação motivada por uma visão 

preconceituosa que foi absolutamente rebatida por historiadores portugueses e por 

Silvie Deswarte-Rosa, como anteriormente notamos. 

 

2.1.1.2.  Do Tirar Pelo Natural 

 

Em 1549, Francisco de Holanda escreveu o tratado Do Tirar Polo Natural.599 À 

semelhança dos anteriores livros, este tratado é escrito sob a forma de diálogo, 

apresentando um tema para que esses diálogos se desenvolvam. O tema presente 

                                                                                                                                                                                   
Studies in Comparative Renaissance Literature, Chapel Hill/ The University of North Carolina Press, pp. 
110-124. 
593 Personalidades da arte italiana: Michelangelo, a Marquesa de Pescara – Vittoria Colonna (1490-
1547), Lattanzio Tolomei, Diogo Zapata, Frei Ambrogio di Siena, D. Júlio de Macedónia, e Valério de 
Vicenza. 
594 O Decoro é uma expressão que vem do latim decor ou decorum e que significa ser decente, ter 
respeito por si próprio e pelos outros. Termo que se aplica às Belas Artes e que condiciona 
determinadas representações, pelo facto de serem ofensivas, e moralmente reprováveis. Sobre o 
Decoro ver Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 134; Vinci, Leonard Da 1835. A 
Treatise on Painting, Trad. John Francis Rigaud. (livro digital) London: J. B. Nichols and Son, p. 74. 
595 Cf. Holanda, Francisco de 1983. Da Pintura…, op. cit., p. XIII. 
596 Segurado, Jorge 1970. Francisco d´Ollanda, op. cit., p. 417. 
597 Cf. Schlosser, Julius 1993. La Literatura Artistica, 4ª ed., Madrid, Ediciones Cátedra – Arte, Grandes 
Temas, p. 250. 
598 Cf. idem, ibidem, p. 250. 
599 Cf. Segurado, Jorge 1970. Francisco d´Ollanda, op. cit., p. 418. 
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nesta sua obra é o desenhar pelo natural, o desenhar à vista e o desenho do rosto. Na 

realidade, Do Tirar Polo Natural600 refere-se à arte do retrato, tratando-se do primeiro 

tratado sobre o tema do retrato que se tem conhecimento,601 como é referido por 

Edouard Pommier. 

 

2.1.1.3.  Da Fabrica que Falece ha Cidade de Lysboa 

 

Francisco de Holanda terminou uma outra obra em 1571, com os dois títulos: Da 

Fabrica que Falece ha Cidade de Lysboa e De Quanto Serve Sciencia do Desenho e 

Entendimento da Arte da Pintura, na República Christam Asi na Paz como na Guerra. 

O códice foi mostrado por Nicholas Turner na exposição Desenhos de Mestres 

Europeus em Colecções Portuguesas, apresentando o primeiro desenhador da Escola 

Portuguesa.602 

Sobre o Urbanismo escreveu Da Fábrica que Falece ha Cidade de Lisboa.603 Trata-se do 

tratado produzido em 1571, que é um conjunto de propostas/projectos que o autor fez 

para serem realizados na cidade de Lisboa. Francisco de Holanda descreve todas as 

necessidades que a cidade de Lisboa tem para se tornar uma cidade ao nível das outras 

cidades e que seja também uma cidade digna e segura para o rei habitar. Após a sua 

estada em Itália, Francisco de Holanda trouxe consigo muitos conhecimentos que lhe 

permitem avaliar as necessidades da cidade onde nasceu. 

Juntamente com todas as propostas e projectos que o autor fez, junta-se um conjunto 

de desenhos que ilustram os diversos assuntos desenvolvidos como: projectos de 

edifícios, fortalezas, igrejas, monumentos, do abastecimento de água, e das fontes 

                                                             
600 Os capítulos que compõem a obra são: Como Poucos Podem Fazer Perfeição; Como Nenhuma Obra 
Perfeita Deve de Ser Vista; Antes de Ser Acabada; Do Escolher o Posto e a Vista no Tirar ao Natural; Os 
Olhos, Das Sobrancelhas; Do Perfil do Nariz; Da Boca; Do Primor e Lugar da Orelha; Do Corpo; Do 
Vestido; Finais Avisos no Tirar ao Natural. 
601 Cf. Pommier, Edouard 2003. Il Ritratto. Storia e Teorie dall Renascimento all´Età dei Lumi, Traduzione 
di Michela Scolaro, Torino, Giulio Einaudi Editore, p. 120. 
602 Ver Turner, Nicholas 2000. Desenhos de Mestres Europeus em Colecções Portuguesas, Lisboa, 
Ministério da Cultura/ Centro Cultural de Belém, pp. 234-235. 
603 Francisco de Holanda desenvolvendo no seu tratado Da Fábrica que Falece ha Cidade de Lisboa os 
seguintes assuntos: Da Antiguidade de Lisboa e das Obras que Nela e em Portugal Fizeram os Romanos, 
e Depois os Reis Nossos; Da Cidade da Alma Primeiro, e da Sua Fortaleza; Do Castelo e Bastiães e Muros 
que Convém a Lisboa; Da Fortaleza de Belém e São Julião e Baluartes; Dos Paços de Enxobregas e 
Parque; Da Água Livre; Das Pontes e Calçadas Públicas de Lisboa; Das Cruzes e Miliários; Dos Cipos do Sol 
e Lua; Da Igreja de S. Sebastião; Da Capela em Louvor do S. Sacramento; Da Custodia do S. Sacramento. 
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para a cidade de Lisboa.604 Francisco de Holanda projectou um novo urbanismo para 

Lisboa de modo a transformá-la numa cidade moderna como observou Joaquim de 

Vasconcellos.605 

 

2.1.1.4.  De Aetatibus Mundi Imagines  

 

De Aetatibus Mundi Imagines606 é o título de um códice de grande valor artístico 

elaborado por Francisco de Holanda, em português, Imagens das Idades do Mundo.607 

Esta obra está guardada na Biblioteca Nacional de Madrid, tendo sido descoberta em 

1953 por um investigador de renome, o Dr. Francisco Cordeiro Blanco.608 O formato do 

Álbum De Aetatibus Mundi Imagines é considerado notável, destacando-se dos álbuns 

e livros ilustrados com as gravuras de pequena dimensão, realizadas, por exemplo por 

Albrecht Dürer.609 

O interesse que esta obra despertou deu origem a um conjunto de seis estudos sobre 

este Álbum, que foram publicados entre os anos de 1953 e 1959 em edições 

portuguesas e espanholas.610 

O Álbum é resultado das introspecções filosófico-religiosas de Francisco de Holanda 

traduzidas em imagens de grande valor plástico, tratando-se da representação das 

suas ideias e não de algo em concreto. 

                                                             
604 Sobre este tratado de Francisco de Holanda pode ler-se Duarte, Eduardo 2007. Francisco de Holanda 
e a “Fábrica” de Lisboa. Mesquita, Marieta Sá; Murteira, Helena e Souto, Maria Helena, Arte Teoria, 
Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Fac-simile, pp. 41-66. 
605 Cf. Vasconcellos, Joaquim de 1879. Francisco de Holanda - Da Fabrica que Fallece á cidade de Lisboa - 
Da Sciencia do Desenho, Edição Crítica (Segundo o autographo inédito de 1571), Porto, Imprensa 
Portuguesa. 
606 Em Portugal foi realizada, em 1983, uma edição fac-simile desta obra sob a direcção do Comissariado 
para a XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura e com o patrocino da Academia Nacional de 
Belas-Artes. O arquitecto Jorge Segurado, vice-presidente da Academia Nacional de Belas-Artes de 
então, fez um estudo aprofundado da obra de Francisco de Holanda, que acompanha a respectiva 
edição fac-simile. Trata-se de um álbum de desenhos de grande formato. A dimensão das folhas de 
papel, que o constituem, têm 0,42 m x 0,287 m, cf. Ollanda, Francisco D´ 1983. De Aetatibvs Mvndi 
Imagines – Livro das Idades, Edição Fac-Similada com Estudo de Jorge Segurado, Lisboa, Academia 
Nacional de Belas-Artes, p. 244. 
607 Sobre este Álbum pode consultar-se também Afonso, Nuno Miguel Encarnação 2001. Pintura Antiga 
como Prisca Theologica: Francisco de Holanda e a Tradição Hermética, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa, Dissertação de Mestrado em Teorias da Arte, Texto Policopiado, p. 165-183. 
608 Cf. Ollanda, Francisco D´ 1983. De Aetatibvs Mvndi…, op. cit., p. 22. 
609 Cf. idem, ibidem, p. 251. 
610 Sobre estes estudos, que se desenvolveram com base na descoberta do Álbum de Francisco de 
Holanda, pode consultar-se Ollanda, Francisco D´ 1983. De Aetatibvs Mvndi…, op. cit., pp. 22-23. 
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Os desenhos do Álbum De Aetatibus Mundi Imagines têm uma temática baseada na 

religião cristã, ilustrando algumas das cenas do Antigo Testamento e do Novo 

Testamento.611 Sente-se a influência de determinadas obras que viu em Roma e que 

lhe causaram a maior impressão, nomeadamente A Criação do Mundo, pintada no 

tecto da Capela Sistina por Michelangelo Buonarroti.612. A temática religiosa 

influenciou Francisco de Holanda ao tomar contacto com a obra de pintura do 

importante mestre italiano. 

Numa das folhas deste Álbum, folha 2r613, pode-se ler, em latim, as diferentes idades 

que Francisco de Holanda considerou para ilustrar em desenho, e que constituem um 

índice do seu Álbum. As diferentes idades dividem-se em seis períodos diferentes e 

foram traduzidas com rigor por Sylvie Deswarte.614 

No último desenho do Álbum, o artista auto-representa-se.615 Trata-se de um auto-

retrato, de perfil, onde o artista surge a segurar com as duas mãos a sua obra De 

Aetatibus Mundi. Este auto-retrato é, em primeiro lugar, uma maneira do artista se dar 

a conhecer. É um registo que fica no Álbum em paralelo com a assinatura, permitindo 

identificar o autor. Contudo, este auto-retrato revela uma maneira do autor pertencer 

à história que conta. Esta história não é uma mera ilusão, o que o pintor nos dá a 

conhecer através dos seus desenhos é a história da realidade, dos acontecimentos, e 

ele enquanto ser humano, pertence a essa realidade, e por isso desenha a participar na 

acção. 

Os desenhos realizados por Francisco de Holanda são, na sua maioria, feitos à pena 

com uma aguada de castanho, como são exemplo alguns desenhos: Dilúvio, Arca de 

Noé, Torre de Babel, Sacrifício de Isaac, Moisés no Rio, Destruição do Templo, Baptismo 

de Jesus, Crucificação, Terceira Visão. Francisco de Holanda iniciou o seu Álbum com 

desenhos a cores, embora não o tenha estabelecido como uma regra, não o fez de um 

modo contínuo, mas pontualmente realizou desenhos com cor para determinadas 

                                                             
611 Cf. Deswarte, Sylvie 1983. As Imagens das Idades…, op. cit., p. 43. 
612 Cf. Deswarte-Rosa, Sylvie 1995. Neoplatonismo e Arte em Portugal. Pereira, Paulo (direc.), História da 
Arte Portuguesa, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, p. 529. 
613 Ver idem, ibidem, p. 43. 
614 Ver Deswarte-Rosa, Sylvie 1983. Les «De Aetatibus Mundi Imagines» de Francisco de Holanda. 
Fondation Eugène Piot - Monuments et Mémoires, Tomo 66, Paris, L´Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, Press Uviversitaires de France, p. 117. 
615 Ver Deswarte, Sylvie 1983. As Imagens das Idades…, op. cit., fig. 58; Ollanda, Francisco D´ 1983. De 
Aetatibvs Mvndi…, op. cit., p. 225. 
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cenas. Os primeiros dez desenhos do Álbum, incluindo o frontispício, são a cores, com 

a temática da Criação do Mundo, podendo-se referir apenas: Criação dos Céus, 

Separação das Águas, Criação do Homem, Nascimento de Eva. Trata-se de desenhos 

executados com rigor a aguarela616 e que dão início à temática do Álbum. De Aetatibus 

Mundi Imagines é constituído por cento e cinquenta e seis desenhos, dos quais cento e 

quarenta são monocromáticos e dezasseis617 desenhos são realizados com várias 

cores, tendo sido executados com diferentes materiais e técnicas, como a aguada e a 

aguarela.618 Em determinados desenhos, o pintor recorreu ainda à utilização do 

guache branco para aplicar nas zonas mais luminosas, com o intuito de acentuar as 

áreas mais claras e consequentemente aumentar o contraste claro-escuro. Este 

acentuar das zonas luminosas, ou de áreas de penumbra, era uma técnica 

frequentemente usada no desenho pelos artistas do Renascimento italiano.619 

 

2.1.1.5.  De Quanto Serve Sciencia do Desenho e Entendimento da Arte da Pintura, na 

República Christam Asi na Paz como na Guerra. 

 

Este tratado sobre o Desenho, Da Sciencia do Desenho620, é realizado após o tratado 

Da Fabrica que Falece à Cidade de Lisboa. Trata-se de uma obra dividida em oito 

capítulos, onde o pintor se propõe valorizar o Desenho justificando a sua utilidade. 

                                                             
616 Cf. idem, ibidem, p. 261. 
617 O desenho presente no frontispício De Aetatibus Mundi Imagines foi integrado, para este estudo, no 
conjunto de desenhos com cores, formando um conjunto de dezasseis desenhos. 
618 Cf. Deswarte, Sylvie 1983. As Imagens das Idades…, op. cit., p. 89. 
619 Sobre a técnica do Desenho do Renascimento Italiano pode consultar-se: Ames-Lewis, Francis 1982. 
Drawing in Early Renaissance Italy, 2ª ed., London, Yale University Press / New Haven and London; 
Chapman, Hugo & Faietti, Marzia 2010. Fra Angelico…, op. cit.; Clave, Claire Van 2007. Master Drawings 
of the Italian Renaissance, London, The British Museum Press; Gnann, Achim 2010. Michelangelo - The 
Drawings…, op. cit.; AAVV 1992. Leonardo & Venice, Milan, Editoriale Fabbri Bompiani; Watrous, James 
1957. The Craft of Old-Master Drawings, Wisconsin, The University of Wisconsin Press. 
620 O tratado Da Sciencia do Desenho divide-se nos seguintes capítulos: Capítulo 1º, De Quão Estimados 
são os Entendimentos Dotados da Pintura nos outros Reinos; Capitulo 2º, Que Coisa é esta Pintura ou 
Entendimento dela; Capítulo 3º, De Quanto Serve o Entendimento do Desenho da Pintura no Serviço de 
Deus; Capítulo 4º, De Quanto Serve a Ciência do Desenho no Serviço de El-Rei; Capítulo 5º, De Quanto 
pode Servir o Entendimento da Pintura e Desenho no Tempo da Guerra; Capítulo 6º, De Como El-Rei 
Deve Saber Esta Ciência do Desenho da Pintura para Seu Real Ornamento; Capítulo 7º, Como o 
Imperador Carlos Quinto Entendeu e Honrou tanto o Entendimento do Desenho; Como o Infante Dom 
Luís, quando lhe Falei em Barcelona; Capítulo 8º, Conclusão desta Pequena Obra. 
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Francisco de Holanda começa o tratado dando ênfase, no Prólogo, ao valor que tem a 

arte do Desenho.621 

No primeiro capítulo Francisco de Holanda regressa à Antiguidade e ao valor que nessa 

época era dado ao desenho: 

"[…] em todas as idades e nações do mundo sempre foi e é hoje em dia muito 

estimado e honrado e favorecido[…] Leiam os Livros e Histórias antigas e 

vejam[…] e quanto estimaram esta ciência e em quanto honraram seus artífices e 

mestres[…]"622 

Francisco de Holanda afirma que o Desenho é uma dádiva de Deus e uma ciência, que 

se aprende com o mestre. 

O pintor faz distinção entre desenho gráfico, o que é realizado com o auxílio de meios 

riscadores sobre um suporte, e o desenho que imaginamos, o desenho mental. O 

Desenho, de uma forma genérica, é uma concepção ideal que o artista faz e que é dada 

por Deus.623 Para Francisco de Holanda o termo debuxo é aplicado à prática, à 

representação gráfica.624 O artista não se dedica a falar sobre a pintura e sobre o 

debuxo no seu verdadeiro significado, ele define o Desenho afirmando a diferença com 

a pintura e com o debuxo, enaltecendo as imagens que criamos das coisas: 

"[…]como este desenho, criado no entendimento ou imaginativa[…]"625 

Esta imagem, ou ideia626, que criamos das coisas "[…]dá a origem e invenção a todas as 

outras obras, artes e ofícios que usam os mortais."627 

O primeiro entendimento que se tem das coisas e do mundo é dado por Deus.628 

Segundo Francisco de Holanda é a Deus que devemos agradecer por termos este 

primeiro entendimento do mundo, porque foi Deus o criador de tudo e o primeiro a 

                                                             
621

 Cf. Holanda, Francisco de 1985. Da Ciência do Desenho, Introd. e notas de José da Felicidade Alves, 
Lisboa, Livros Horizonte, p. 13. 
622 Idem, ibidem, p. 15.  
623 Cf. Vasconcelos, Joaquim de 1879. Francisco de Holanda…, op. cit., pp. XXII-XXIII. Ver Stefano, 
Elizabetta Di 2004. Arte e Idea - Francisco de Hollanda e L´Estetica del Cinquecento, Palermo, Centro 
Internazionale Studi di Estetica, pp. 56-57. 
624 Cf. Vasconcelos, Joaquim de 1879. Francisco de Holanda…, op. cit., p. XXIII. 
625 Holanda, Francisco de 1985. Da Ciência do Desenho, op. cit., p. 20. 
626 A noção de Ideia já fazia parte do pensamento cultural e artístico do Renascimento. Michelangelo 
Buonarroti tinha conhecimento desta noção, devido à influência dos meios culturais florentinos e 
romanos. Cf. Stefano, Elizabetta Di 2004. Arte e Idea…, op. cit., p. 54. 
627 Holanda, Francisco de 1985. Da Ciência do Desenho, op. cit., p. 20. 
628 Cf. Pereira, José Fernandes s/d. A Cultura Artística Portuguesa – Sistema Clássico, Lisboa, pp. 27-28. 
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inventar. A partir desta dádiva de Deus, que são as imagens/ideias, podemos começar 

a construir as nossas obras: 

“Para Holanda a ideia é uma imagem, um produto da imaginação. Não se trata 

aqui de uma ideia puramente platónica e reminiscente, mas de um reflexo desta 

no espelho polido e silencioso da imaginação.”629 

Para além desta imagem/ideia, Francisco de Holanda refere-se à imagem que 

projectamos de determinada acção que iremos realizar. Segundo o texto do pintor, 

criamos uma imagem de um acto ou situação que irá acontecer. Como exemplo, refere 

o trabalho dos pintores, quando afirmam que a sua obra está concluída, querendo 

dizer que a obra está de acordo com a imagem que criaram na mente de como seria a 

obra de pintura concluída.630 Francisco de Holanda dá outro exemplo relacionado com 

as intervenções militares: os exércitos têm em mente uma imagem concebida de como 

vão "[…] assentar seu campo[…]"631 em determinada área, e esse desenho ou ideia 

criados na mente é uma imagem que pretendem concretizar.632  

Pode concluir-se que o conceito de Desenho que Francisco de Holanda refere é a     

"[…] incarnação da Idea […]"633. 

A ideia surge com alguma importância nos tratados artísticos da segunda metade do 

século dezasseis. Francisco de Holanda é o primeiro a criar uma teoria da criação 

artística recorrendo aos termos relacionados com o Neoplatonismo, assim como, 

introduziu o termo ideia nos tratados.634 O pintor também antecipa os seus conceitos e 

ideias relativamente a Giorgio Vasari. Quando Giorgio Vasari escreve sobre o disegno e 

sobre o conceito de ideia, já Francisco de Holanda tinha reflectido sobre esses 

conceitos, e consequentemente já os tinha desenvolvido nos seus tratados.635 

O terceiro capítulo tem uma especial reflexão sobre qual a verdadeira utilidade do 

Desenho para Deus, que é, como afirma Francisco de Holanda, o que é mais 

importante.636 

                                                             
629 Afonso, Nuno Miguel Encarnação 2001. Pintura Antiga…, op. cit., p. 148. 
630 Cf. Holanda, Francisco de 1985. Da Ciência do Desenho, op. cit., p. 21. 
631 Idem, ibidem, p. 21. 
632 Cf. idem, ibidem, p. 21. 
633 Deswarte-Rosa, Sylvie 1995. Neoplatonismo…, op. cit., p. 525. 
634 Cf. Stefano, Elizabetta Di 2004. Arte e Idea…, op. cit., p. 53. 
635 Cf. Williams, Robert 2010. Art, Theory, and Culture in Sixteenth-Century Italy – From Techne to 
Metatechne, Edinburg, Cambridge University Press, p. 41. 
636 Cf. Holanda, Francisco de 1985. Da Ciência do Desenho, op. cit., p. 23. 
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O desenho tem agora a função de projectar, de desenhar as melhores formas com 

perfeição e proporção. Este desenho serviria para concretizar os objectos ligados ao 

culto religioso, nomeadamente os cálices, assim como alguns elementos decorativos 

para valorizar esses objectos litúrgicos.637 Desenhos com grande qualidade estariam 

integrados em livros de missa, e noutros com função litúrgica, pertencentes à igreja. 

Francisco de Holanda descreve os objectos litúrgicos que devem ter o desenho na sua 

origem, como são exemplo: os sacrários, as custódias, as caldeiras, os vasos, as cruzes, 

castiçais, as navetas, as vestes sacerdotais, as tiaras e mitras. O Desenho é também 

necessário no altar da igreja, nos retábulos, púlpitos, cadeiras, e nos elementos 

decorativos e estruturais da arquitectura: colunas, capiteis, cornijas. Estes elementos 

devem ter a "[…] perfeita proporção e ordem, não corrompendo confusamente a 

Arquitectura[…]"638. 

Todos estes trabalhos artísticos que descreve, são exemplos do que Francisco de 

Holanda viu em Itália, tendo como as grandes referências artísticas a Basílica de S. 

Pedro e Michelangelo Buonarroti. 

Depois de Francisco de Holanda justificar a utilidade do desenho para Deus, descreve 

no 4º capitulo qual a utilidade do desenho para o Rei. O desenho pode servir o rei na 

sua devoção, através das imagens esculpidas ou pintadas presentes nos livros, 

oratórios ou capelas. Estas imagens teriam a função de levantar o espírito ao rei para 

posteriormente obter, de Deus, a salvação da sua alma.639 

Os familiares dos membros da corte eram desenhados com a finalidade de se enviar o 

retrato para outros países ou para se guardar, como objecto de memória. O desenho 

assume a função de divulgação e em simultâneo é entendido como um registo, dos 

diferentes membros da corte, que é deixado para as gerações futuras.640 Para o rei, o 

desenho deve servi-lo como projecto arquitectónico, antecedendo as várias 

edificações desejadas pelo monarca: casas, jardins, fontes, os oratórios, as igrejas, os 

teatros, pontes, aquedutos.  

O desenho poderia ainda servir o rei na estratégia militar, nas armas, e também nos 

elementos comemorativos das vitórias de guerra. Francisco de Holanda realça a função 

                                                             
637 Cf. idem, ibidem, p. 23. 
638 Idem, ibidem, p. 24. 
639 Cf. idem, ibidem, p. 27. 
640 Cf. idem, ibidem, p. 28. 
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e utilidade do desenho, quando dá a conhecer as obras que Deus desenhou, como são 

exemplo os diversos animais. 

O capítulo 5º dá a conhecer a utilidade do Desenho em tempo de guerra. Francisco de 

Holanda considera o desenho essencial para se vencer uma guerra, afirmando que se o 

desenho da guerra for bem desenhado a guerra será ganha. O Desenho teria a sua 

utilidade na preparação de uma guerra, servindo para equipar os seus soldados e 

capitães com as armas apropriadas, assim como para criar na mente uma imagem de 

vitória. Por outro lado o desenho seria útil para fazer um registo do ambiente de 

guerra. O pintor escreve sobre as várias fortalezas que foi desenhando em Itália e 

França, descrevendo algumas das características das pedras que foram utilizadas para 

as construir. Com o desenho poder-se-ia também fazer exércitos para Portugal, 

realizar outros mapas e cartas geográficas, assim como desenhar e pintar os diversos 

locais por onde passariam, conhecendo o percurso seria seguro para o exército. A 

forma como o exército estaria organizado, também poderia ser estudada com o 

recurso ao desenho.  

No capítulo 6º, Francisco de Holanda afirma que o rei deveria saber desenhar, sendo 

vantajoso para o rei desenhar, pois aumentaria a sua cultura e poderia realizar as suas 

obras. Para justificar esta afirmação, Francisco de Holanda dá como exemplo o rei, que 

antecedera, e o Infante Dom Luís que sabiam desenhar e pintar, referindo também 

Aristóteles, o qual defendia que os reis também deveriam saber desenhar. 

O capítulo 7º trata de como Carlos V honrou e entendeu sobre a importância do 

desenho, como o título indica. Francisco de Holanda elogia alguns reis de Portugal; D. 

Afonso Henriques, D. João I, D. Manuel I, pelo facto de valorizarem o desenho e a 

pintura, e estimarem António D´Olanda.  

Ao capítulo 8º, Francisco de Holanda dá o título de Conclusão desta pequena obra. O 

pintor justifica o motivo de ter escrito esta obra, que é dirigida a sua alteza Real. A 

obra escrita é dirigida ao rei para que este, um apreciador das ciências e artes, não se 

esqueça da arte do Desenho, pelo facto de ter sido criada por Deus e oferecida aos 

homens. 
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O códice Da Sciencia do Desenho, foi estudado por Joaquim de Vasconcelos           

(1849-1936) em 1879.641 Trata-se de uma leitura histórica sobre os manuscritos de 

Francisco de Holanda onde se analisam os diferentes autores que estudaram as 

traduções para outras línguas dos códices portugueses, considerando pouco válidos 

esses estudos, pelo facto de não terem sido devidamente traduzidos e de não terem 

sido estudados a partir dos originais.642 

 

2.1.1.6.  A auto-representação de Francisco de Holanda 

 

A auto-representação está também presente na sua obra de Desenho, mais 

concretamente no final do seu livro De Aetatibus Mundi Imagines, na folha 89,643 e em 

dois desenhos do Álbum de Desenhos das Antigualhas, nas folhas 50v644 e 53r645. Os 

desenhos das folhas 50v e 53r revelam dois auto-retratos com características 

diferentes daquele que consta no códice De Aetatibus Mundi Imagines. No entanto, 

estas três auto-representações apresentam uma característica comum: Francisco de 

Holanda auto-representou-se a participar numa acção ou acontecimento. O artista 

desenhou-se a fazer parte de acontecimentos, possivelmente com a intenção de 

provar que os desenhos que havia realizado, resultavam da observação de factos 

verídicos, e não partiam da sua imaginação. Nos dois desenhos do Álbum das 

Antigualhas, o artista representou-se a fazer um desenho do que estava a assistir: na 

folha 50v, desenhou uma cena militar646 num espaço exterior; na folha 53r, desenhou 

um vulcão647 em actividade. Contudo, o retracto que melhor nos dá a conhecer a sua 

fisionomia é o que se encontra no Álbum De Aetatibus Mundi Imagines. Francisco de 

                                                             
641 Com o título Francisco de Hollanda - Da Fabrica que Fallece á Cidade de Lisboa - Da Sciencia do 
Desenho. 
642 Cf. idem, ibidem, pp. XXVII-XXIX. 
643 Cf. Segurado, Jorge 1983. Francisco d´Ollanda – De Aetatibvs Mvndi Imagines – Livro das Idades, 
Edição Fac-Similada com Estudo de Jorge Segurado, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes / 
Comissariado para a XVII Exposição de Europeia de Arte Ciência e Cultura, folha 89. Sobre a imagem com 
o auto-retrato de Francisco de Holanda, pode consultar-se Deswarte, Sylvie 1983. As Imagens das 
Idades…, op. cit., fig. 58. 
644 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., folha 50v e pp.224-225. 
645 Ver idem, ibidem, folha 53r e pp. 232-233. 
646 Ver idem, ibidem, folha 50v. 
647 Ver idem, ibidem, folha 53r. 
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Holanda surge de perfil, participando numa cena, onde se encontra a entregar o seu 

livro a uma figura com uma inscrição Malitia Temporis.648 

 

2.1.2  O Álbum dos Desenhos das Antigualhas 

 

Francisco de Holanda, para além da produção de tratados de arte, realizou durante a 

sua vida, uma notável e valiosa obra de Desenho. O Álbum de desenhos,649 foi 

produzido entre os finais de 1537 e 1540, tem por título “Reinando em Portugal El-Rei 

D. João III que Deus tem, Francisco d´Ollanda passou a Itália e das Antigualhas que vio 

retratou de sua mão todos os desenhos deste livro.”650  

Este Álbum é, certamente, o trabalho mais significativo do conjunto de obras de sua 

autoria, constituído pelo conjunto de desenhos realizados em Itália e pelas diferentes 

cidades por onde passou durante a sua viagem. A partir da segunda metade do século 

XVI, foi frequente a produção deste género de álbuns de desenho.651 Alguns autores 

estrangeiros, que se dedicaram ao estudo do Álbum, fizeram elogios a este códice 

realçando a riqueza e importância artística do Álbum de Francisco de Holanda.652  

Francisco de Holanda aceitou a missão que lhe tinha sido proposta, pelo Rei D. João III: 

ir a Itália com o objectivo de trazer desse país alguns desenhos das obras mais 

significativas, e de fazer um estudo aprofundado sobre os sistemas de defesa. 

Cumprindo o objectivo desta sua viagem a Itália, passou por diversas cidades, e como 

resultado da sua passagem e permanência por Génova, Pisa, Nápoles, Roma, Tivoli, 

Ferrara, Pádua, Veneza, Milão, realizou um conjunto desenhos que se situam           

“[…] entre os princípios de 1538 e os últimos meses de 1540.”653 Foi em Roma que 

                                                             
648 Ver Segurado, Jorge 1983. Francisco d´Ollanda…, op. cit., folha 89. 
649

 O códice Álbum das Antigualhas é composto por 54 folhas,
649

 tendo uma dimensão “[…] de 46 x 35 
centímetros.”649. As folhas são desenhadas na frente e no verso. Cinco folhas deste Álbum são maiores, 
apresentam-se dobradas, com um formato de   "[…].39 x 27.[…]"649, e são acrescentadas ao Álbum pelo 
autor. O códice de Francisco de Holanda é, deste modo, constituído por 113 desenhos. Cf. Tormo, Elias 
1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., p. 26. 
650 Ver Segurado, Jorge 1983. Francisco d´Ollanda…, op. cit.p. 425. Sobre a capa do códice de Francisco 
de Holanda ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., Fol. I recto. 
651 Cf. Sciolla, Gianni Carlo 1991. Il Disegno…, op. cit., p. 135. 
652 Cf. Battelli, Guido 1939. L´Albo delle "Antichità d´Italia" di Francisco de Holanda. Olschi, Leo S. 
(direc.), La Bibliofilia-Rivista di Storia del Libro e delle Arti Grafiche di Bibliografia ed Erudizione, vol. XLI, 
Firenze, Leo S. Olschki-Editore, p. 35. 
653 Cf. Holanda, Francisco de 1989. Álbum dos Desenhos das Antigualhas, Introd. e notas de José da 
Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, p.10. 
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Francisco de Holanda desenvolveu a sua maior produção artística. Segundo as 

conclusões dos estudos efectuados sobre a datação dos desenhos, Francisco de 

Holanda terá feito uma viagem de nove anos, tendo sido iniciada no ano de 1537 e 

finalizado em 1547. No entanto, estas conclusões já foram abandonadas e a data 

precisa do início da sua viagem é em finais do ano de 1537 e princípios de 1538, que 

terá terminado em 1540.654 

Este Álbum foi oferecido ao rei português D. João III pelo próprio Francisco de 

Holanda. Actualmente o códice encontra-se em Espanha, na Biblioteca do Escorial. 

Sabe-se que depois de ter estado na posse do rei D. João III, passou para as mãos do 

Infante D. Luís (1506-1555), e posteriormente passou a estar na posse do seu filho, D. 

António Prior do Crato (1531-1595).655 

Joaquim de Vasconcelos sugere numa introdução que fez na edição crítica de Da 

Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, que o Álbum de Desenhos de Francisco de 

Holanda teria sido confiscado pelo rei Filipe II (1527-1598) a D. António Prior do Crato 

no ano de 1580.656 Contrariamente, o Prof. Elias Tormo (1869-1957) defende que o 

próprio autor do códice o tenha oferecido ao Escorial, supondo que Filipe II o poderia 

publicar.657 

O Álbum das Antigualhas despertou o maior interesse por alguns estudiosos, 

portugueses e estrangeiros. Como exemplo deste interesse, em 1896 Joaquim de 

Vasconcelos publica no periódico Archeologo Portugues, um estudo com o título Os 

Desenhos de Francisco de Holanda. Antiguidades da Itália no Códice da Biblioteca do 

Escorial,658 onde caracteriza o códice, fazendo uma descrição de cada página. 

No entanto, foi Elias Tormo659 (1869-1957), quem publicou a primeira edição fac-simile 

do Álbum de Francisco de Holanda, em 1940. Esta publicação reproduz os desenhos e 

é acompanhada de comentários e notas. Elias Tormo faz uma análise de cada página 

desenhada, identificando as várias obras artísticas, as diferentes paisagens e os 

                                                             
654 Cf. idem, ibidem, p. 10. 
655 Cf. idem, ibidem, p.8. 
656 Cf. idem, ibidem, p.9. 
657 Cf. idem, ibidem, p.9. 
658 Cf. Vasconcelos, Joaquim de 1896. Desenhos de Francisco de Holanda. Antiguidades da Itália no 
Códice da Biblioteca do Escorial. O Archeologo Português, vol. II, nº 2, Fevereiro, Lisboa, Imprensa 
Nacional, p.33. 
659 Elias Tormo foi historiador, arqueólogo, crítico de arte, professor na Universidade de Madrid e 
Ministro de Instrução Pública e Belas Artes. 
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espaços urbanos desenhados por Francisco de Holanda. São também identificados os 

diferentes materiais e as técnicas artísticas que o pintor utilizou. A publicação que foi 

editada em Portugal com o título Álbum dos Desenhos das Antigualhas, da autoria de 

José da Felicidade Alves, teve como base de estudo esta obra do Prof. Elias Tormo, 

tratando-se da única edição portuguesa, que dá a conhecer na totalidade o Álbum de 

Desenhos de Francisco de Holanda. 

Reinaldo dos Santos (1880-1970) estudou o Álbum de Desenhos, “Os Desenhos” de 

Francisco de Olanda – Comentário Crítico à Edição Espanhola, no Boletim da Academia 

Nacional de Belas Artes, uma comunicação que Reinaldo dos Santos fez sobre a edição 

fac-simile espanhola do códice do Escorial. Este texto de Reinaldo dos Santos é 

ilustrado com algumas das páginas do Álbum de Desenhos e direcciona-se para os 

aspectos históricos em torno da época do Álbum de Francisco de Holanda, referindo 

datas, manuscritos, viagens e acontecimentos.660 

Os temas que dominam os seus desenhos são variados, e neles podemos encontrar a 

temática do retrato, composições alegóricas, o desenho de edifícios públicos,661 o 

desenho da escultura e das suas respectivas tipologias,662 o desenho a partir de 

pinturas murais, o desenho de painéis em relevo, o desenho de elementos 

arquitectónicos, o registo detalhado de espaços interiores de edifícios, o desenho de 

espaços urbanos e de paisagem, os diversos desenhos de edifícios defensivos – as 

fortalezas, e o desenho de jardins com a respectiva integração escultórica.663 

Os desenhos que constituem este Álbum são realizados com uma diversidade de 

materiais, sobre papel preparado. O Álbum é constituído por um conjunto de folhas de 

papel branco, contudo surgem algumas páginas de cor azul e amarelo, tratando-se de 

papel preparado: tingido ou pintado.664 

                                                             
660 Ver Santos, Reinaldo dos 1942. Os Desenhos de Francisco…, op. cit. 
661 Francisco de Holanda desenhou no seu Álbum das Antigualhas vários exemplos de arquitectura 
antiga e moderna, desenhou também alguns exemplos de arquitectura de defesa e fortificações. Cf. 
Deswarte, Sylvie 1992. Ideias e Imagens…, op. cit., p. 175. Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das 
Antigualhas…, op. cit., Fol. 5v, 6r, 19v, 45/46, 44v, 51r, 51v, 54v. 
662 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., Fol. 7v, 8r, 10r, 10v, 11r, 27r, 28r, 28v, 
29r, 29v, 30r, 31r, 35r, 40v. 
663 Deswarte-Rosa, Sylvie 2011. Aprender a Desenhar…, op. cit., p. 33. 
664 Cf. Holanda, Francisco de 1989. Álbum dos Desenhos…, op. cit., p.12. 
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Grande parte destes desenhos foram executados com tinta-da-china e com a utilização 

da pena.665 Aplicaram-se aguadas de diversas tintas e diferentes cores,666 no sentido 

de acrescentar mais informação ao desenho, tornando-o mais próximo da realidade.  

O desenho à pena667 foi o meio mais frequente que o pintor usou para fazer os seus 

registos gráficos, no entanto, realizou desenhos recorrendo à utilização de outros 

materiais. A utilização da pena é feita com rigor sobre os suportes que utiliza, dando 

origem a um conjunto de desenhos executados com tramas668 para dar a volumetria. 

Como exemplo, podem referir-se os desenhos da estatuária da Antiguidade Clássica: 

Ariadna Abandonada, Apolo do Belvedere, Grupo do Laocoonte, Urania Farnese. 

Alguns dos suportes que Francisco de Holanda usou para os desenhos tiveram 

intervenções cromáticas, foram tingidos com outras cores, como o azul669 e o 

amarelo670, com o intuito de poder aplicar sobre os suportes cores que contrastassem 

com o fundo. Sobre o papel previamente preparado com a cor, o pintor desenhou com 

vários meios riscadores e meios líquidos. A utilização dos meios líquidos, como as 

aguadas671 e as aguarelas672, completavam os desenhos iniciados com o traço rigoroso 

da pena. 

                                                             
665 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., Fol. 8 v. Ariadna Abandonada del 
Vaticano, Fol. 9 r. Apolo do Belvedere, Fol. 9 v. Grupo de Laokoonte y sus Hijos, Fol. 29 v. Spinario. 
666 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., Fol. 13 v. Parietal de la Domus Áurea 
de Neron, Fol. 14 r. Parietal de la Domus-Aurea de Neron. 
667 A pena começou a ser usada na Idade Média e tornou-se o instrumento para desenho por excelência. 
A linha forte e rigorosa que produz, esta pena, não permite ser corrigida ou apagada. Sobre o desenho à 
pena ver Watrous, James 1957. The Craft of Old-Master Drawings, Wisconsin, The University of 
Wisconsin Press, pp. 44-65. 
668 A trama é um conjunto de linhas, ou traços, que se desenham com o objectivo de modelar as formas 
e o espaço. Este processo técnico tem origem na Gravura, mais concretamente, no modo de gravar uma 
chapa. No desenho as linhas são habitualmente desenhadas em paralelo, podem ser curvas ou rectas, 
com a função de criar zonas de maior penumbra ou maior luminosidade. Desenham-se linhas mais 
fortes ou mais suaves, com diferentes direcções, também se desenham cruzadas e sobrepostas. 
Frequentemente estas linhas são desenhadas seguindo a direcção das formas, ajudando a construir as 
mesmas. Sobre esta técnica do desenho, pode ler-se Enstice, Wayne & Peters, Melody 2003. Drawing 
Space, Form, and Expression, 3ª ed., New Jersey, Pearson/ Prentice Hall, pp. 367-368; Fuga, Antonella 
2006. Artist´s Techniques…, op. cit., pp. 30-33 e pp. 62-64; Goldstein, Nathan 2006. The Art of 
Responsive Drawing, 6ª ed., New Jersey, Pearson/ Prentice Hall, p. 389; Meder, Joseph 1978. The 
Mastery…, op. cit., pp. 425-432. 
669 Ver Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das Antigualhas…, op. cit., Fol. 19 v. Nicchione del Belvedere, Fol. 
39 r. La Rocca de Civita-Castellana, Fol. 47 r. Puerta Jónica en Genova. 
670 Idem, ibidem, Fol. 20 v. de Fronton y Muro del Templo de Serapis, Fol. 45 bis r. Puerta de Orden 
Dórico; 
671 Idem, ibidem, Fol. 1 v. Retrato de Paulo III, Fol. 2 r., Retrato de Miguel Angel, Fol. 5 v. El Colosseo. 
672 Idem, ibidem, Fol. 32 r. Grutescos de las Logias de Rafael, Fol. 33 r. Equites Romanos. 
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No Álbum existem também desenhos realizados com um só material riscador, como 

são exemplo os desenhos feitos à pena anteriormente referidos, os desenhos a 

sanguínea673 e os desenhos a lápis negro674. Os materiais riscadores como o giz 

branco675, o lápis branco676, o lápis negro, o lápis rojo677 e a sanguínea678, foram 

igualmente usados sobre os suportes preparados com cor e usados com tintas e 

aguadas. Francisco de Holanda combinou os meios riscadores com os meios líquidos 

sobre o papel, usou os lápis brancos e completou o desenho com as aguadas, assim 

como aplicou o giz branco aos desenhos de aguadas com tinta sépia. A utilização 

destes materiais e a forma como Francisco de Holanda os utilizou para desenhar são 

métodos de trabalho desenvolvidos e empregues durante o Renascimento italiano. De 

facto, os desenhos à pena, sobre suporte preparado com cor, e a aplicação de um giz 

branco para acentuar as áreas mais expostas à luz, foram técnicas que se 

desenvolveram com os artistas italianos.679 

Neste Álbum de desenhos encontra-se uma produção maior de desenhos recorrendo à 

pena com tinta sépia. Dos meios riscadores a seco utilizou o lápis negro, o lápis branco, 

e o lápis vermelho, também denominado de sanguínea, havendo em alguns casos a 

mistura dos elementos secos com os elementos líquidos, como as tintas e as aguadas 

de variadas cores.680 Todos estes materiais e técnicas usadas por Francisco de Holanda 

no seu Álbum, são referidos pelo próprio no seu tratado de pintura Da Pintura Antiga. 

O pintor elogia o desenho com pena, afirmando a sua importância para a pintura e 

para as outras artes, não deixando de referir a dificuldade em desenhar com a pena: 

"[…] e quem souber com a penna bem desenhar, saiba certo que não somente é 

senhor de todos os géneros de pintura, mas que de todas as outras mais sciencias ou 

ofícios d´este mundo tem já sabido a môr parte,[…] E com a penna eu fui o primeiro 

                                                             
673 Idem, ibidem, Fol. 31r. Vénus Knidia. 
674 Idem, ibidem, Fol. 26v. La Piña del Vaticano, Una esfinge. 
675 Idem, ibidem, Fol. 4 v. El Titulo (INRI) de la Cruz de Cristo, Fol. 7 r. Columna Antonina de Marco 
Aurélio, Fol. 19 v. Nicchione del Belvedere, Fol. 22 r. Interior de Santa-Costanza. 
676 Idem, ibidem, Fol. 20 v. De Fronton y Muro del Tempo de Serapis, Fol. 45 v. Templo de los Dioskouroi 
en Napoles. 
677 Idem, ibidem, Fol. 31 r. Venus Knidia. 
678 Idem, ibidem, Fol. 36 r. Pisco Montano en Terracina, Fol. 43 v. Fortaleza de Salces-Vista de Orvieto, 
Fol 45 r. Castel San Telmo de Napoles. 
679 Sobre o desenho a claro-escuro ver Watrous, James 1957. The Craft…, op. cit., pp. 34-43. 
680 Sobre o uso dos materiais e papéis utilizados, pode consultar-se Tormo, Elias 1940. Os Desenhos das 
Antigualhas…, op. cit., pp. 26-30. 
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que em Spanha desenhasse sem perfil, […] com a penna a penna andada, descendo 

todos os riscos para baxo, achei eu em Italia, que é cousa muito deficel e má de fazer, 

mas são os riscos que mais força e mestria tem […]"681. 

Francisco de Holanda referiu-se ao desenho com pena e à sua dificuldade, pelo facto 

de se tratar de um modo de desenhar sem um estudo prévio. O desenho com pena era 

realizado directamente sobre o suporte, método que só o fazia quem tinha alguma 

destreza manual e quem sabia desenhar a lápis.  

O pintor demonstra no seu Álbum de desenhos o conhecimento das diferentes 

técnicas do desenho, não se limitou a desenhar só com a pena, o que aprendeu em 

Itália pôs em prática no seu trabalho gráfico, realizando desenhos seguindo as técnicas 

artísticas do Renascimento italiano: 

"O fazer de lapis preto e branco sobre papel pardo tambem tem muito 

primor"682 

No entanto, Francisco de Holanda teve a preocupação de desenhar com a clareza 

necessária tudo com o objectivo de posteriormente poder se gravado todo o seu 

trabalho, para ser publicado.683 

O resultado gráfico que obtém nos seus trabalhos muda consoante a aplicação dos 

materiais. Inicialmente os seus registos assemelham-se a gravuras, os desenhos do 

Álbum com as folhas 3v, 6r, 8r, 9r, 9v, 10r, 10v, são um exemplo onde o traçado 

rigoroso que utiliza está muito próximo do resultado de uma gravura. Os traços que 

são executados nos vários suportes, surgem cruzados, paralelos, ou curvos, 

acompanhando o desenvolvimento das formas e seguindo uma geometria rigorosa. 

Este exemplo de traçado, característico dos desenhos de Francisco de Holanda, 

constrói uma trama, com a intenção de criar e modelar as diversas formas, e de definir, 

em simultâneo, as respectivas zonas de claro-escuro. Nos seus desenhos, todas as 

formas apresentam as sombras próprias e as sombras projectadas, resultantes da 

existência de uma luz direccionada. 

Consoante os materiais que utiliza nos seus desenhos, a sua atitude muda perante as 

várias representações, assim como o resultado gráfico se torna diferente. O desenho 

                                                             
681 Holanda, Francisco de 1983. Da Pintura Antiga. Introdução e notas de Angel González, op. cit., p. 198.  
682 Idem, ibidem, p. 199.  
683 Cf. Segurado, Jorge 1970. Francisco d´Ollanda, op. cit., p. 16. 
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que realizou do Marsias Suspenso, na página 28r do Álbum dos Desenhos das 

Antigualhas, é resultado de um conjunto de linhas, que definem os contornos das 

formas, sendo posteriormente aplicados meios líquidos coloridos para dar o claro-

escuro. 

 

2.1.2.1.  A Importância do Álbum 

 

“Ao fazer uma nomenclatura das atitudes das estátuas antigas, uma verdadeira 

taxionomia formal, Holanda tenta achar assim as leis que permitem chegar ao «estilo à 

antiga»[…]”684 

Os desenhos de Francisco de Holanda que constituem o Álbum são resultado dos 

estudos que desenvolveu enquanto mantinha contacto com as inúmeras obras da 

Antiguidade Clássica. O interesse que existe pelo estudo destes desenhos reside no 

facto de toda a obra gráfica contida neste códice, constituir uma fonte de informação 

de grande importância sobre todas as obras antigas Greco-Romanas ou 

contemporâneas de Francisco de Holanda. 

Estes desenhos pretendiam dar a conhecer as obras da Antiguidade Clássica e de facto 

tornaram-se fonte de informação e divulgação do que existia em Itália, como afirmou 

Vítor Silva, Francisco de Holanda: 

“[…] soube interpretar e importar o «moderno» da arte italiana, tendo ao 

mesmo tempo colhido a mais directa consequência do seu significado para o 

pensamento «universal» da arte.”685 

Esta obra gráfica tem o maior interesse no estudo da evolução e alteração das 

diferentes intervenções que os monumentos, edifícios e obras de estatuária sofreram 

durante as diferentes épocas e segundo as diferentes atitudes. Os desenhos 

constituem um testemunho do mundo antigo revelando como as obras eram, como 

estavam no seu momento de construção, como foram encontradas ou como eram as 

zonas urbanas e o que as caracterizavam. 

                                                             
684 Deswarte, Sylvie 1983. As Imagens das Idades…, op. cit., p. 13. 
685 Silva, Vítor Manuel Oliveira da 2004. Ética e Politica do Desenho - Teoria e Prática do Desenho na Arte 
do Século XVII, Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, p. 176. 



147 
 

O Álbum dos Desenhos das Antigualhas contribuiu para dar a conhecer, para divulgar e 

para compreender a produção de edifícios públicos durante o século XVI em Espanha e 

Itália, interessando-se sobretudo pela arquitectura da Antiguidade.  

Neste sentido, os desenhos funcionaram também como meios de divulgação de um 

conjunto de obras de estatuária e monumentos. Em simultâneo, os desenhos 

constituíam um meio, funcionavam como veículo para dar a conhecer a Antiguidade 

Clássica e formar o gosto dos contemporâneos de Francisco de Holanda. 

Os desenhos do Álbum permitem conhecer obras já desaparecidas. Como é o exemplo 

das pinturas da “Domus-Aurea”, desenhos das páginas 13v e 14r do Álbum dos 

Desenhos da Antigualhas, que hoje se conhecem devido aos desenhos a cor que 

Francisco de Holanda realizou, usando a cor para melhor representar as pinturas.686 

Outro exemplo, o Nicchione del Belvedere de Donato di Angelo di Pascuccio, conhecido 

como Donato Bramante (1444-1514), desenho da página 19v do Álbum dos Desenhos 

da Antigualhas687, que seria um espaço semicircular, integrado num jardim, com arcos, 

escadarias, balaustrada no topo, pontuados por nichos decorados com obras de 

escultura clássica. 

O registo da estatuária e das suas várias tipologias ocupa uma parte significativa do 

seu Álbum. Os desenhos de Francisco de Holanda não se restringem unicamente à 

obra de estatuária em si, os seus registos documentam as obras de arte e os 

respectivos espaços onde elas se inserem. Pode observar-se as estátuas inseridas 

numa praça, num nicho, num jardim ou no interior de um palácio.688 

Os desenhos demonstram e comprovam estas diferentes relações da escultura e 

espaço envolvente, tendo sido realizados por Francisco de Holanda no próprio local. 

De facto, trata-se de desenhos feitos no local permitindo-nos analisar os diferentes 

espaços de colocação para a escultura, tendo sempre presente que a função e 

utilidade destes desenhos seria a de informar e de dar a conhecer a cultura de outras 

cidades da Europa. Na página 7v do Álbum, Francisco de Holanda representa um 

desenho da estátua Equestre do Imperador Marco Aurélio. Esta estátua é representada 

                                                             
686 Cf. Santos, Reinaldo dos 1942. Os Desenhos de Francisco…, op. cit., p. 35. 
687 Cf. idem, ibidem, p. 35. 
688 Ver Holanda, Francisco de 1989. Álbum dos Desenhos…, op. cit., folha 7v, 8v, 9r, 9v, 10r, 27r, 35r. 
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sobre o seu plinto e inserida na respectiva praça para onde foi pensada e projectada: a 

célebre Praça do Capitólio, desenhada por Michelangelo. 

A estátua de Ariadna Abandonada, ou também denominada de Cleópatra, foi colocada 

sobre uma fonte que está integrada num espaço que se assemelha a um nicho. Alguns 

elementos naturais juntam-se à estátua e dão a ilusão de um espaço cenográfico. Este 

conjunto estava inserido nos jardins dos Papas em Roma e foi desenhado com algum 

pormenor, fazendo parte integrante da página 8v. 

O desenho da estátua de Apolo do Belvedere, da página 9r, colocada no Jardim 

Belvedere, em Roma, apresenta-nos o modo como a estátua esteve integrada num 

nicho de planta semicircular.689 O aspecto significativo deste desenho é o de nos dar a 

conhecer a estátua na sua totalidade e como era originalmente. 

 

 

                                                             
689 Sobre este desenho pode consultar-se Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance Artists and 
Antique Sculpture - A Hand Book of Sources, 2ª ed., London, Harvey Miller Publishers, img. 28c. 

Fig. 20  Francisco de Holanda 
Apolo do Belvedere 
in Álbum dos Desenhos  
das Antigualhas, p. 9r 
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As imagens do Apolo do Belvedere que são publicadas nos vários livros de arte, não nos 

dão a leitura da estátua completa. Este desenho de Francisco de Holanda ilustra algo 

que se desconhecia, o facto da mão esquerda da figura estar a segurar um arco de 

flecha.690 A obra de escultura original encontra-se no Museu do Vaticano, e não nos dá 

a conhecer este detalhe da estátua.691 Um desenho de Federico Zuccaro (1542-1609) 

com o título Taddeo in the Belvedere Court in the Vatican Drawing the Laocoon mostra 

uma parte da estátua do Apolo do Belvedere onde se pode ver uma parte do arco de 

flecha.692 

 

 

 

 

O grupo escultórico do Laocoonte foi colocado num nicho de planta rectangular, no 

Jardim dos Papas, em Roma, é também uma obra que Francisco de Holanda desenhou 

e integrou no seu Álbum: 

"[…].for exemple the Laokoon, were gradually housed in adjacent niches. As 

recorded in a drawing […] by Francisco de Holanda, the niches were round-

headed with trompe l´oeil treills decoration in the arches."693 

Também o seu registo, da página 9r do seu Álbum de desenhos, contribui para uma 

análise deste icon da escultura europeia.694 A sua colocação num nicho decorado com 
                                                             
690 Sobre a flecha que pertence ao Apolo pode consultar-se Plano, Almudena Negrete 2012. La Coleccíon 
de Vaciados…, op. cit., p. 297. 
691 Cf. Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste and the Antique…, op. cit., pp. 148-151. 
692 Ver Brooks, Julian 2007. Taddeo and Federico Zuccaro, Artist-Brothers in Renaissance Rome, Los 
Angeles, The J. Paul Getty Museum, p. 24. 
693 Rowell, Christopher 1996. Display of Art. Turner, Jane, The Dictionary of Art, vol. 9, New York, Grove 
Ed., 1996, p. 20. 

Fig. 21  Federico Zuccaro 
Taddeo in the Belvedere Court in the Vatican Drawing the Laocoön 
in Taddeo and Federico Zuccaro, Artist-Brothers in Renaissance Rome, p. 24 
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elementos vegetais, festões e elementos geométricos, criam um pequeno cenário 

alusivo aos jardins. 

Este desenho, tal como o desenho da estátua do Apolo do Belvedere, constitui 

igualmente um registo que contribui para o estudo deste grupo escultórico.  

 

Os diversos desenhos que foram feitos para concluir qual a verdadeira posição do 

braço direito do Laocoonte, e dos braços direitos dos seus filhos, tem sido muito 

debatido pelos especialistas. Neste desenho de Francisco de Holanda, podemos 

analisar que os posicionamentos dos braços direitos, das três figuras, estão colocados 

de um modo convencional, visto que no último restauro realizado os braços dos filhos 

foram suprimidos.695  

                                                                                                                                                                                   
694 Sobre este desenho ver Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance Artists…, op. cit., img. 
122c. 
695 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical Art – From Greece to Rome, Col. Oxford History of 

Art, New York, Oxford University Press., pp. 65 a 68. Sobre o restauro do grupo escultórico do Laocoonte 

deve consultar-se: Rebauro, Ludovico 2007. Il Braccio Mancante…, op. cit.; Settis, Salvatore 2006. 

Laocoonte, 2ª ed., Roma, Donzelli Editore. 

Fig. 22  Francisco de Holanda 
Grupo do Laocoonte 
in Álbum dos Desenhos  
das Antigualhas, p. 9v 



151 
 

No entanto o braço da figura central, o Laocoonte, foi definitivamente reconstituído 

com a colocação do braço que se pensa ser o original da obra. O braço direito de 

Laocoonte que se encontrava perdido foi reconstituído pensando-se que seria erguido 

e segurando uma cobra, contudo em 1957 foi substituindo o braço pelo braço original 

que foi encontrado.696 

A realização de desenhos das obras que considerou importantes não se limitou 

exclusivamente aos espaços exteriores, como os jardins e as praças. As obras de 

escultura que estavam no interior dos palácios e nas suas galerias, foram também 

desenhadas por Francisco de Holanda. No Palácio do Cardeal Della Valle, hoje 

denominado de Palácio Câpranica, o artista desenhou a escultura de Marsias 

Suspenso. A página 28r, do seu Álbum de desenhos, apresenta um registo gráfico do 

Marsias em conjunto com outras obras de escultura. Nesta página os desenhos das 

obras surgem sem o enquadramento do espaço onde estão inseridas, sendo registos 

específicos de obras de escultura. 

O desenho que apresenta enquadra-se no conjunto dos trabalhos anteriores e 

demonstra igualmente as esculturas antes de algumas intervenções de restauro. 

Francisco de Holanda dá-nos a conhecer as esculturas e as suas características formais 

originais, realizando um registo com veracidade, e informando como as obras se 

encontravam antes dos sucessivos restauros. O Marsias Suspenso é representado por 

Francisco de Holanda, sem os pés e sem a mão direita. Actualmente a obra encontra-

se totalmente reconstituída. 

O Spinario, desenhado na página 28r, encontra-se sobre um plinto de secção circular, e 

segundo a sua representação está colocada a uma altura mais elevada que o habitual. 

Trata-se de um desenho diferente do ponto de vista da representação 

comparativamente aos restantes realizados por Francisco de Holanda. Devido à 

colocação, esta obra de escultura foi desenhada de baixo para cima. Na sua descrição, 

no Álbum dos Desenhos das Antigualhas, esta escultura é referida com sendo em 

mármore, no entanto o original é sempre referido como uma escultura em bronze. O 

desenho que Francisco de Holanda realizou desta obra, não esclarece qual o 

verdadeiro material de que constitui a obra: 

                                                             
696 Cf. Beard, Mary & Henderson, John 2001. Classical Art…, op. cit., p.66. 
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“ESTÁTUA DO “SPINARIO”, EM BRONZE, NO CAPITÓLIO A legenda diz: In 

Capitolio. Ex aere [=”no Capitolio. De mármore”].” 697 

Francisco de Holanda trouxe para Portugal o gosto pela estatuária do antigo, 

revelando as grandes peças de escultura clássica e renascentista: a Estátua Equestre de 

Marco Aurélio, a Estátua de Cleopatra (ou Ariadna), o Apolo do Belvedere, o Grupo do 

Laocoonte, o Marsias, o Rapaz do Espinho. Estas foram algumas das peças que trouxe 

ao conhecimento dos portugueses, mas não só, os seus desenhos revelam como 

estariam integradas nos espaços públicos e privados contribuindo definitivamente 

para a formação do bom gosto entre as elites do seu tempo. 

Os desenhos foram um meio importante para o conhecimento de outras culturas, 

nomeadamente a cultura italiana, onde permaneceu alguns anos a desenhar o que de 

melhor existia a nível cultural. Usou o Desenho para dar a conhecer as esculturas, os 

monumentos, os edifícios, as paisagens, as fortificações, as personalidades, que 

existiam nos lugares por onde passava. 

A partir dos desenhos de Francisco de Holanda, pode fazer-se um estudo sobre as 

obras de escultura da Antiguidade Clássica. Pode perceber-se como as obras estavam 

dispostas, como eram na sua totalidade e quais os critérios que existiam para serem 

colocadas em determinados espaços. A preocupação em expor as obras de estatuária 

da Antiguidade Clássica, com o objectivo de as divulgar e de serem admiradas conferia 

às estátuas um lugar de destaque, tornando-se um centro de atenções. Nos espaços de 

jardim as obras de estatuária eram colocadas sobre plintos, em nichos, ou ao centro de 

áreas mais amplas, com o objectivo de serem objecto de apreciação e tema de debate 

pelos intelectuais e artistas da época. 

Deste estudo alargado que Francisco de Holanda realizou, fica um registo histórico do 

que existia na sua época, permitindo-nos dar a conhecer também o ambiente de uma 

época. 

 

 

 

 

 
                                                             
697 Holanda, Francisco de 1989. Álbum dos Desenhos…, op. cit., p.40. 
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2.2.  Felix da Costa e a Antiguidade da Arte da Pintura 

 

No século XVII não se quebrou o interesse pelo antigo, embora os tratados de arte 

deste período sejam menos conhecidos. 

Só recentemente foi publicado o tratado de pintura de Felix da Costa com o título A 

Antiguidade da Arte da Pintura. Após os tratados de arte de Francisco de Holanda 

surge este tratado com referências ao desenho e ao antigo:  

“He e foi engrandecida esta arte engenhosa pellos Sumos Pontifices, Sagrados 

Concilios, Emperadores, Reys, Principes, Doutores, Santos Direitos e Historias; 

com grandes formas, premios, e previlegios Singulares: por mestra da vida da 

antiguidade[…]”698 

O conhecimento da Anatomia é valorizado por Felix da Costa como estrutura para se 

desenhar uma figura humana, e esse estudo da Anatomia deveria ser adquirido pela 

natureza e também pelas obras dos antigos Gregos e Romanos: 

“A Anatomia para saber com acerto, o movimento dos corpos, oficio dos ossos e 

sitio das juntas; a forma deles, e o numero; o movimento dos musculos e nervos, 

sua grandeza, e visão: escolhendo da natureza o melhor, ajustando com as Lições 

dos Antiguos Gregos e Romanos; estudandoa com hum continuado exercicio: 

porque aqui consiste o principal fundamento da Arte do Debuxo.”699 

Felix da Costa defende as obras Greco-Romanas como modelos para a aprendizagem 

do canon clássico no desenhoo do corpo humano e no estudo da anatomia humana 

como forma de desenvolver o bom gosto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
698 Costa, Felix da 1967. The Antiquity of the Art of Painting, Introdução e Notas de George Kubler, 
London, New Haven and London /Yale University Press, p. 111, folio 29r 
699 Idem, ibidem, p. 311, folio 129r 
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2.3.  Joaquim Machado de Castro 

 

O escultor Joaquim Machado de Castro, também denominado de Canova Lusitano700, e 

“[…] representante incontestável da nossa cultura do século XVIII, […]”701, nasceu em 

Coimbra a 19 de Junho de 1731 e faleceu na cidade de Lisboa em 19 de Novembro de 

1822. Seu pai, Manuel Machado Teixeira702, era um organeiro da Sé de Coimbra e 

também um hábil escultor "[…] que modelava com perfeição […]"703. Joaquim 

Machado de Castro elogiava seu pai, afirmando as suas qualidades que se 

manifestavam no engenho e na habilidade. 

O escultor nasceu no reinado de D. João V (1689–1750), tendo vivido parte da sua vida 

no período Barroco e Rococó. As suas obras mais importantes são do tempo do 

reinado de D. José I e depois de D. Maria I, época em que desponta o Neoclassicismo 

em Portugal. O escultor foi muito influenciado pelo gosto relativo à cultura clássica 

mostrando alguma influência do escultor Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), como 

afirmou Diogo de Macedo,704 embora alguns autores defendam que as “ideias que 

expõe são fortemente influenciadas pela estética neoclássica, nomeadamente no que 

respeita à arquitectura, com base no estudo de Vitrúvio, e de Andrea Palladio (1508-

1580) e na abolição das linhas curvas e complicadas do barroco. Quanto à escultura, 

considerava que Michelangelo e Bernini eram de condenar pelos seus maneirismos 

plásticos. Ao observarmos a sua obra, todavia, verificamos que ela se balouça entre o 

barroco académico, o rococó e o neoclassicismo incipiente, reflectindo as contradições 

da sociedade em que se inseria."705, como afirmou Nelson Correia Borges. 

A formação de Joaquim Machado de Castro iniciou-se com a aprendizagem da 

gramática e do latim com os padres jesuítas, nas aulas do Pátio dos Gerais. No entanto 

                                                             
700 Tradução livre da expressão citada na obra: Lima, Henrique de Campos Ferreira 1989. Joaquim 
Machado de Castro - Escultor Conimbricense, 2ª ed., Coimbra, Instituto de História da Arte - Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, p. V. 
701 Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, Lisboa, Realizações Artis, p. 13. 
702 Sobre Manuel Machado Teixeira, sabe-se que tinha uma escola, em Coimbra, e que era perfeito a 
modelar. Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 212. 
703 Idem, ibidem, p. 212. 
704 Cf. Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 117. 
Gian Lorenzo Bernini foi um escultor italiano do período Barroco. Para além de escultor, foi arquitecto, 
desenhador e cenógrafo. 
705 Borges, Nelson Correia 1993. A Escultura e a Talha. AAVV, História da Arte em Portugal – Do Barroco 
ao Rococó, vol. 9, 2ª ed., Lisboa, Publicações Alfa, p. 129. 
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a sua escola foi naturalmente a oficina do seu pai. Manuel Machado, exercia também a 

profissão de Escultor, e possuía uma oficina de santeiro, onde seu filho tomou 

contacto com a escultura. Nesta oficina, Joaquim Machado de Castro, começou a 

aprender os processos técnicos da escultura. O pai ensinou-o “[…] a modelar o barro e 

delirando no estímulo da tantas maravilhosas estátuas e imagens que via por todas as 

igrejas da sua terra.”706 Com quinze ou dezasseis anos de idade, Joaquim Machado de 

Castro deixa de frequentar a oficina de seu pai, e vem para Lisboa. Ao procurar a sua 

independência conheceu Nicolau Pinto, escultor com oficina, que lhe deu trabalho, 

continuando a trabalhar como santeiro actividade que tinha iniciado em Coimbra com 

o seu pai.707 Continuou a desenvolver com Nicolau Pinto a sua aprendizagem como 

santeiro. 

A permanência em Lisboa de Joaquim Machado de Castro estende-se por dez anos. 

Durante a sua residência na cidade de Lisboa, deixa a oficina de Nicolau Pinto para ir 

para a escola e oficina do escultor José de Almeida708 (1700–1769). Como refere Cyrillo 

Volkmar Machado (1748-1823) nas suas Colecções de Memórias, Machado de Castro 

“[…] veio depois para Lisboa, e frequentou o estudo de José de Almeida […]”709, 

considerado “[…] artista de excepcional valor comprovado pelas obras que de suas 

mãos subsistem, sem dúvida o primeiro português do século 18 que soube esculpir 

bem a pedra […]”710. 

Joaquim Machado de Castro recebeu deste escultor novas influências e uma nova 

visão da arte da escultura, devido à formação artística de José de Almeida na cidade de 

Roma. Como se disse, é com o escultor José de Almeida que Joaquim Machado de 

Castro toma contacto com o novo material: a pedra. Habituado aos materiais mais 

                                                             
706

 Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 21. 
707 Cf. Mendes, Manuel 1942. Machado de Castro, Lisboa, Edições Cosmos, pp. 30-31. 
708 José de Almeida foi um prestigiado escultor e entalhador português, considerou-o Cyrillo Volkmar 
Machado como o primeiro escultor português do século XVIII. José de Almeida foi dos primeiros 
escultores a talhar a pedra directamente. O rei D. João V (1689–1750) enviou-o para Roma para estudar 
escultura, tendo sido discípulo do artista italiano Carlo Monaldi (1693–1760). Em Portugal, José de 
Almeida foi o grande mestre de Joaquim Machado de Castro no ensinamento do talhe em pedra. Foi 
fundador da escola de modelação de Mafra. Sobre o escultor pode consultar-se Machado, Cyrillo 
Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., pp. 203-205; Vale, Teresa Leonor M. 2008. Um 
Português em Roma Um Italiano em Lisboa – Os escultores Setecentistas José de Almeida, João António 
Bellini, Lisboa, Livros Horizonte. 
709 Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 212. 
710 Cf. Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 23. 
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elementares da escultura na oficina de seu pai, o barro, o gesso e a madeira, o escultor 

é confrontado com as dificuldades associadas ao trabalho da pedra. 

Com vinte cinco anos, aproximadamente, Joaquim Machado de Castro deixou de 

trabalhar na oficina de José de Almeida e vai para as obras do Convento de Mafra711, 

“[…] para a oficina de Giusti, não como aprendiz, mas como ajudante, tendo portanto 

uma parte grande como colaborador na obra renovadora e decorativa de Mafra.”712 

Joaquim Machado de Castro esteve em Mafra até 1770, aproximadamente catorze 

anos. Nesta permanência em Mafra, recebeu diversas influências artísticas, manteve 

contacto com intelectuais, esteve em contacto com os outros ensinamentos, pôde 

usufruir de bons livros e receber formação de professores, onde encontrou o meio 

propício para adquirir formação intelectual e artística.713 Em Mafra conviveu com duas 

personalidades eruditas, o sócio da Academia Lusitana, Cândido Lusitano                

(1719-1773), e o pintor Vieira Lusitano (1699-1783). O escultor teve também a 

possibilidade de estudar as obras da biblioteca do convento, “Joaquim Machado foi 

sempre dado a lição dos livros […]”714, dando um contributo significativo para a sua 

formação.715 Mafra, foi para este escultor “[…] um centro, não só de educação 

artística, como uma espécie de universidade, onde se lhe deparavam os melhores 

livros do seu tempo, como professores que o instruíssem n´elles, e o iniciassem no 

movimento intellectual […]”716 e um local "[…] onde se respirava cultura clássica foi 

realmente decisivo para o futuro artístico de Machado de Castro que o soube 

aproveitar como ninguém…"717. Contudo, perante o resultado do seu trabalho, leva-se 

                                                             
711 As reais obras do Convento de Mafra são descritas como sendo o maior estaleiro activo em Portugal 
nos últimos séculos. Cf. Rodrigues, Ana Margarida Neto Aurélio Duarte 2004. A Escultura de Vulto 
Figurativa do Laboratório de Joaquim Machado de Castro (1771-1822): produção, morfologia, 
iconografia, fontes e significado, Dissertação de Mestrado em Historia da Arte apresentada à Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2 vols., Texto poli copiado, p. 26. 
O Convento de Mafra foi um estaleiro essencial para Joaquim Machado de Castro adquirir o seu 
prestígio. Neste estaleiro sentia-se a forte presença da cultura clássica, que foi determinante para o 
escultor português. Cf. Rodrigues, Ana Margarida Neto Aurélio Duarte 2004. A Escultura de Vulto…,      
op. cit., p. 29. 
712 Carvalho, Ayres de 1950. A Escultura em Mafra, Lisboa, Ed. do Autor, p. 29. 
713 Cf. Carvalho, Ayres de 1964. A Escola de Escultura de Mafra, Sep. do Boletim Belas-Artes, nº19, 
Lisboa, p. 15. 
714 Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 214.  
715 Cf. Borges, Nelson Correia 1993. A Escultura e a Talha, op. cit., p. 129. 
716 Lima, Henrique de Campos Ferreira 1989. Joaquim Machado…, op. cit., p. IX. 
717 Ana Margarida Neto Aurélio Duarte 2004. A Escultura de Vulto…, op. cit., 29. 
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a “[…] considerar também Machado de Castro como Mestre do laboratório de Mafra, 

porque o foi muitas vezes, em substituição de Giusti, […]”718. 

O escultor “[…] nunca saiu do País […]”719. Os seu mestres em Portugal foram o italiano 

Alexandre Giusti720 (1715–1799), e com o também escultor José de Almeida, formado 

em Roma. Através destes escultores, Joaquim Machado de Castro tomou contacto com 

o gosto italiano e com a Antiguidade Clássica, que viriam ter uma influência 

determinante na sua obra, procurando sempre “[…] seguir as regras da arte clássica e 

nela apoiar-se com as leis da melhor filosofia crítica de então.”721 

A Escola de Mafra,722 como afirma Ayres de Carvalho, teve a maior importância em 

Joaquim Machado de Castro e será aí que o escultor “[…] se tornará no grande escultor 

e dirigente de uma obra enorme, movimentada e valiosa.”723. 

O seu regresso a Lisboa, em 1770, deveu-se ao convite que lhe foi feito para a 

realização de uma maqueta, que viria a ser a sua obra de escultura monumental e de 

referência a Estátua Equestre de D. José I724, a primeira estátua equestre realizada em 

Portugal. Devido a este regresso a Lisboa, o escultor cria “[…] a oficina de Machado de 

Castro, depois chamada Aula, Laboratório ou Casa da Escultura das obras Públicas.”725. 

Em 1774 a estátua equestre foi concluída, e a inauguração da sua grande obra foi de 

grande aparato, ficando registado como sendo uma das maiores e mais sumptuosas 

festas. Por esta obra realizada, Joaquim Machado de Castro recebe de D. José I o 

Hábito da Ordem de Cristo. 

                                                             
718 Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 36. 
719 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal no Século XIX. vol I, 3.a ed., Lisboa, Bertrand Editora, 
p. 89. 
720 Alexandre Giusti, foi um escultor italiano que veio para Portugal em 1747, contratado para assentar a 
capela de S. João Baptista, em S. Roque. Nasceu em Roma e teve uma formação artística direccionada 
para o Desenho e para a Pintura. Esteve em Mafra, durante as obras para a construção do convento, 
onde foi o mestre supremo de Joaquim Machado de Castro. Realizou uma estátua para o rei D. João V, 
para a Livraria das Necessidades. Sobre Alessandro Giusti, pode consultar-se Carvalho, Ayres de 1964. A 
Escola de Escultura…, op. cit.; Carvalho, Ayres de 1950. A Escultura em Mafra, op. cit.; Machado, Cyrillo 
Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., pp. 208-212. 
721 Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 48. 
722 Mafra foi considerada a grande escola de modelação, das inúmeras obras em barro que foram 
realizadas, a maior parte saiu desta escola. Cf. Costa, Luiz Xavier da 1934. As Belas-Artes Plásticas em 
Portugal Durante o Século XVIII, Lisboa, J. Rodrigues & Cª – Editores, p. 60. 
723 Carvalho, Ayres de 1950. A Escultura em Mafra, op. cit., p. 29. 
724 Sobre a Estátua Equestre de D. José I pode consultar-se Castro, Joaquim Machado de 1975. 
Descripção Analytica da Execução da Real Estatua Equestre do Senhor Rei Fidelissimo D. José I, Lisboa, 
Academia Nacional de Belas Artes; Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit.. 
725 Pamplona, Fernando de 2000. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que trabalharam 
em Portugal, vol. III, 4ª ed., Barcelos, Civilização, p. 17. 
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O escultor é autor da “[…] notável estátua equestre, do tipo cortesão que as do «bien-

aimé» tinham posto em moda em França, […]”726. O prestígio que alcançou com a 

execução da estátua equestre, levou-o a abrir uma escola de escultura, com os seus 

ajudantes, em Lisboa. Joaquim Machado de Castro tinha a sua oficina para a realização 

de trabalhos de escultura, onde tinha a trabalhar os seus ajudantes e discípulos e onde 

desempenhava a função de pedagogo e de escultor. 

É também como pedagogo que Joaquim Machado de Castro se notabiliza, devido à 

formação que dava nas suas oficinas e pelas aulas que dava na Casa Pia e na Academia 

de São José. Nas oficinas, ensinava a fazer e também criava os modelos em barro, que 

posteriormente pedia aos seus ajudantes e discípulos para os executarem em madeira 

ou pedra.727 

Devido ao seu prestígio e fama teve inúmeras encomendas. Muitas das suas obras 

passaram pela realização de projectos e resposta a encomendas para obras em igrejas 

e palácios de Lisboa, e edifícios e palácios fora da área urbana de Lisboa. 

Paralelamente aos seus trabalhos de estatuária, este escultor notabiliza-se com os 

Presépios. Machado de Castro dedicou-se à escrita, tendo sido um meio importante de 

divulgação do autor e do seu pensamento. 

Em 1780, o escultor participou da Academia do Nu, na qual Joaquim Machado de 

Castro “[…] dera-lhe a sua entusiástica contribuição, como professor, angariando 

simpatias e superiores adesões à empresa.”728. Promoveu outras actividades 

relacionadas com o ensino, sempre com interesse de promover as belas-artes.729 

Durante quatro décadas, o escultor deu valioso contributo para o ensino das artes. 

Joaquim Machado de Castro é nomeado escultor da Casa Real, em 1782, pela rainha   

D. Maria I, encarregando-o de executar todos os trabalhos de escultura da Casa Real. 

A partir de 1802 o escultor começa a desenvolver o seu trabalho no Palácio da 

Ajuda,730 ao ser “[…] nomeado director de todos os trabalhos de escultura.”731. Por 

                                                             
726 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 35. 
727 Cf. Borges, Nelson Correia 1993. A Escultura e a Talha, op. cit., p. 128. 
728 Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 80. 
729 Cf. Santos, Reinaldo dos 1950. A Escultura em Portugal, 2º vol., Lisboa, Academia Nacional de Belas 
Artes, p. 69. 
730 Joaquim Machado de Castro foi incumbido de dirigir um conjunto de esculturas para o Palácio 
Nacional da Ajuda. Assumiu este trabalho no início do Século XIX, em 1802. Foi também encarregue de 
realizar todos os restantes trabalhos para futuras obras públicas. Cf. Mendes, Manuel 1942. Machado de 
Castro, op. cit., p. 93. 
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decreto régio, Joaquim Machado de Castro tem, deste modo, a seu cargo a função de 

executar e orientar os trabalhos do Palácio da Ajuda, assim como a realização de todos 

os trabalhos necessários à Casa Real.732 

A Academia Real das Ciências admite Joaquim Machado de Castro como sócio, em 

1814, como reconhecimento da sua actividade de estatuário, pelo conjunto de obras 

realizadas e por ser também um homem de letras. 

O escultor começou com sérios problemas de saúde ficando impossibilitado de dirigir 

as obras que lhe foram confiadas delegando a Faustino José Rodrigues (1760–1829), 

seu melhor discípulo, toda a liberdade para dar continuidade aos seus trabalhos.  

 

2.3.1  O Legado Artístico 

 

O legado escultórico deixado por Joaquim Machado de Castro constitui um contributo 

significativo para a história da arte e para a Escultura em Portugal no século XVIII e XIX. 

A sua vasta obra artística divide-se pelas obras de escultura, pelos escritos sobre arte, 

pelos desenhos e projectos que realizou. Paralelamente à sua obra artística, promoveu 

sempre o ensino artístico, criando escolas e oficinas onde dirigiu e deu formação a 

ajudantes e discípulos que com ele trabalharam. 

A Estátua Equestre de D. José I realizada entre 1770 e 1774, constitui a sua maior obra 

e a mais significativa. Trata-se de um retrato do monarca D. José I (1714-1777), 

representado a cavalo, obra pensada e projectada para o Terreiro do Paço em Lisboa. 

Esta estátua equestre causou grande impacto na época, pela sua monumentalidade e 

pelas questões técnicas relativas à sua execução como peça fundida num só jacto.  

Na fachada da Basílica da Estrela encontram-se as estátuas em mármore com uma 

escala superior ao natural: Santa Teresa de Ávila, Santa Madalena de Pazzis, Santo 

Elias e São João da Cruz, colocadas sobre as colunas, e de menor dimensão as estátuas: 

a Fé, a Devoção, a Gratidão e a Generosidade. O painel em alto-relevo situado ao 

centro da fachada é igualmente se sua autoria. Trata-se de um conjunto escultórico de 

grande qualidade e de certa forma único no nosso país de autoria portuguesa. 

                                                                                                                                                                                   
731 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 35. 
732 Cf. Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., p. 110. 
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No interior desta Basílica podem encontrar-se as estátuas de Nossa Senhora e de         

S. José e peças de imaginária em madeira estofada.733 O Túmulo da Rainha D. Maria I 

revela um trabalho de um escultor que se rege por normas neoclássicas. 

O Palácio Pombal, em Oeiras, reúne um conjunto de obras de escultura de Joaquim 

Machado de Castro, como um conjunto de bustos que datam de 1776 e que se 

encontram inseridos na Cascata dos Poetas: Camões, Virgílio, Homero e Tasso, e no 

interior do Palácio Pombal, as estátuas de Aretusa e Alfeu,734 em mármore de 

Estremoz, datam do ano de 1774, revelando as suas capacidades artísticas. 

Em mármore de Carrara, executou a Estátua da Rainha D. Maria I, representada      

“[…] com a sua fria dignidade […]”735 segundo uma encomenda de 1783, feita pelo 

Visconde de Cerveira que se encontra actualmente na Biblioteca Nacional em Lisboa. 

Esculturas figurativas, em terracota policromada, constituem o Jardim da Quinta Real 

de Caxias, obras realizadas entre 1786 e 1795. 

Para a decoração do Palácio da Ajuda realizou a Generosidade, o Conselho e a 

Gratidão, três estátuas que foram concebidas em 1805, para serem inseridas nos 

nichos do vestíbulo deste Palácio.736 Também em 1771, a estátua de Neptuno, em 

mármore, para fazer parte do antigo Chafariz do Loreto.737 

O Príncipe Regente D. João VI (1767-1826) idealizou um projecto para um monumento 

em sua homenagem, a ser realizado por Machado de Castro. Este projecto foi 

apresentado no ano de 1804 e destinava-se a ser erguido no Brasil, contudo, nunca foi 

realizado.738 Quanto à escultura tumular deve referir-se o túmulo de Frei Inácio de S. 

Caetano, em mármore negro, que se encontra no interior da Basílica da Estrela. 

Executou esculturas para os túmulos das personalidades ligadas à monarquia: da 

Rainha D. Maria Ana de Áustria, da Rainha D. Mariana Vitória, do Infante D. Pedro 

                                                             
733 Cf. Lima, Henrique de Campos Ferreira 1989. Joaquim Machado…, op. cit., p. XXXII. 
734 Cyrillo Volkmar Machado refere na sua Collecção de Memórias… que as estátuas de Alpheo e 
Arethusa são da invenção de Joaquim Machado de Castro. Estátuas em mármore que se destinavam a 
Oeiras, e que foram executadas João José e por Leal. Assim como o projecto escultórico de Neptuno 
para o Chafariz do Loreto. Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 213. 
735 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 35. 
736 Cf. Pinho, Elsa Garrett 2002. Poder e Razão, Escultura Monumental do Palácio Nacional da Ajuda, 
Lisboa, Ministério da Cultura – Instituto Português do Património Arqueológico, pp. 34-46. 
737 Cf. Arruda, Luísa 2000. Vieira Lusitano (1699-1783) - O Desenho. Arruda, Luísa & Carvalho, José 
Alberto Seabra (coord.), Vieira Lusitano 1699-1783 - O Desenho, Lisboa, Ministério da Cultura / Instituto 
Português de Museus / Museu Nacional de Arte Antiga, pp. 170-171. 
738 Cf. Macedo, Diogo de s/data. Machado de Castro, op. cit., pp. 109-110. 
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Carlos, e do Rei D. Afonso VI um busto em bronze para colocar na capela-mor da Sé de 

Lisboa.  

A execução de Presépios, realizados em conjunto com os seus discípulos, marcou 

igualmente a sua produção escultórica que se podem ver na Sé de Lisboa, na Basílica 

da Estrela, no Mosteiro de S. Vicente Fora, no Museu de Arte Antiga. Este género de 

trabalhos afastou-se das regras e influencias clássicas que predominavam na obra do 

escultor. As imagens de devoção, em madeira estofada, dourada e policromada, 

constituem peças de grande encomenda privada e da Igreja. Machado de Castro 

realizou a imagem de Nossa Senhora da Encarnação, em 1803, para a Igreja de Nossa 

Senhora da Encarnação.739 

A sua obra artística é um testemunho valioso e significativo para compreender a 

produção artística portuguesa entre os meados do século XVIII e as primeiras décadas 

do século XIX. 

 

2.3.2  Obra Escrita 

 

Do conjunto de obras escritas, as mais significativas e fundamentais: a Descripção 

Analytica da Execução da Real Estátua Equestre, Erigida em Lisboa à Glória do Senhor 

Rei Fidelíssimo D. José I, de 1810 e o Dicionário de Escultura, publicado em 1937. Na 

descrição da estátua equestre, o escultor conta pormenorizadamente todo o processo 

de execução da estátua a D. José I, desde os desenhos que criou para o projecto até à 

conclusão da respectiva obra. Trata-se de uma obra escrita que reúne dois aspectos 

fundamentais de uma escultura: o lado criativo do escultor e a parte técnica necessária 

à concretização da estátua equestre, ilustrada com gravuras.740 

O Dicionário de Escultura é o primeiro dicionário de Escultura a ser realizado em 

Portugal: 

“[…]os alumnos das Artes do Desenho e Esculptura encontrarão, não só os 

termos technicos, que tem relação com estas Artes, mas tambem a 

                                                             
739 Joaquim Machado de Castro realizou uma imagem em madeira, para a Igreja de Nossa Senhora da 
Encarnação, no início do ano de 1803. Cf. Lima, Henrique de Campos Ferreira 1989. Joaquim Machado…, 
op. cit., p. XX. 
740 A Descripção Analytica da Execução da Real Estátua Equestre, Erigida em Lisboa à Glória do Senhor 
Rei Fidelíssimo D. José I é uma edição fac-simile realizada, em 1975, pela Academia Nacional de Belas 
Artes com posfácio e notas de José-Augusto França. 



162 
 

nomenclatura dos instrumentos, e utensilios indispensaveis no exercicio de 

huma e outra Arte.  

Este Diccionario em Portuguez he singular no seu genero; porque nenhum outro 

encontràmos na materna linguagem e torna-se absolutamente precizo aos que 

se applicão ás Artes do Desenho, e Esculptura. Elle he finalmente hum fructo dos 

trabalhos, e diuturna experiencia do exímio Professor, Joaquim Machado de 

Castro (I), Esculptor da Casa Real, e Obras Publicas, Encarregado das Estatuas 

destinadas á decoração do Real Palacio d´Ajuda, Socio Correspondente da 

Academia Real das Sciencias de Lisboa, […] fructo de annos tão maduros, como 

he este Diccionario, que o seu Author projectou, e ordenou no ultimo quartel da 

vida, tendo mais de 80 annos de idade quando principiou este trabalho.”  741 

A elaboração desta obra teve como objectivo principal transmitir conhecimentos aos 

seus alunos e discípulos dando portanto apoio ao seu trabalho como pedagogo. Neste 

dicionário, o escultor faz uma Introdução Preliminar dando algumas orientações 

essenciais para se realizar o trabalho de escultura, iniciando com o 1.o Exercicio, 

Desenhar, descrevendo os diferentes materiais indispensáveis para desenhar: as 

estampas, os lápis, os papéis. Enumera também as condições físicas necessárias para a 

prática do trabalho: os suportes, a iluminação. O 2.o Exercicio, Modelar, refere os 

materiais e utensílios que se utilizam para modelar, o barro, a cera e o estuque. Dando 

também, algumas instruções de como se começa a modelar uma figura e de como se 

preparam os mesmos materiais para serem utilizados. No 3.o Exercicio, Esculpir, são 

enumeradas as diversas ferramentas que são adequadas, e indispensáveis, ao trabalho 

da madeira, do mármore, do marfim e dos metais: serras, plainas, goivas, esquadros, 

formões. 

Nestas três fases preliminares do seu dicionário, Joaquim Machado de Castro pretende 

transmitir que o Desenho é uma base estruturante e fundamental para a realização da 

Escultura, colocando a prática do desenho como o primeiro passo.742 

O escultor escreveu outras obras com relevância como a Carta que hum Affeiçoado às 

Artes do Desenho Escreveo a hum Alumno da Esculptura, de 1780; o Discurso sobre as 

Utilidades do Desenho, Dedicado Á Rainha Nossa Senhora, de 1818. 

                                                             
741 Castro, Joaquim Machado de 1937. Dicionário…, op. cit., p. 8. 
742 Cf. idem, ibidem, p. 13. 
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2.3.3  O Livro de Estátuas C 

 

Da obra de Machado de Castro interessa-nos particularmente o Livro de Estátuas C743 

que constitui um testemunho para a compreensão da importância que o escultor 

atribuía ao Desenho. Este Álbum reúne um conjunto de desenhos sobre escultura 

clássica, desenhos de anatomia e vários desenhos que serviram de estudo para o 

projecto da estátua equestre. 

Este valioso códice revela-nos o método de estudo e todo o processo de aprendizagem 

de Joaquim Machado de Castro, enquanto escultor, professor e autodidata, reforçando 

a necessidade do Desenho como uma ferramenta essencial no trabalho de um artista. 

Podemos encontrar no Álbum de Joaquim Machado de Castro um conjunto de 

desenhos, estudos e apontamentos, em torno das obras importantes de estatuária da 

Antiguidade Clássica. O estudo exaustivo das obras da Antiguidade Clássica, estão 

presentes no Livro de Estatuas C, sob a forma de Desenhos. Este Álbum de desenhos 

“[…] situa-se entre os anos de 1799 e 1816.”744, desconhecendo-se a data rigorosa dos 

desenhos. 

As grandes obras de estatuária de Joaquim Machado de Castro, nomeadamente a 

Nossa Senhora e Jesus da Basílica da Estrela, a Generosidade, a Gratidão, a Santa 

Madalena de Pazzias, a Santa Teresa, assentam numa forte estrutura clássica, e 

fundamentam-se neste vasto conjunto de desenhos realizados a partir das cópias das 

estátuas do antigo. O códice reúne desenhos agrupados por diferentes temáticas, 

destacando-se a grande qualidade dos desenhos de estatuária do período clássico, 

mais precisamente do período Helenístico. Com estes desenhos Joaquim Machado de 

Castro pôde estudar as proporções, as poses, as formas e a beleza de cada uma das 

obras de estatuária. 

                                                             
743 O Álbum de desenhos é formado por um conjunto de 6 cadernos, com folhas de papel, de cor creme, 
com o formato de 41 cm por 54 cm. As folhas de papel estão dobradas ao meio e dão origem ao 
formato das páginas do Álbum: 20,5 cm por 27 cm. Os seis cadernos são cosidos com um cordel, e 
unem-se à lombada através de um pequeno cilindro de madeira. A capa de cartão cinzento com 28,5 cm 
por 22 cm, tem uma sobrecapa em pergaminho onde se encontra manuscrito a aparo, com tinta 
castanha: “Livro de Estatuas N. 960”. Na última página deste códice pode ler-se o seguinte texto 
manuscrito que identifica a sua autoria:“Contem este livro noventa e quatro folhas com desenhos do J. 
Mdo. de Castro  Academia – Outubro de 1876  J. Prieto”. 
744 Rodrigues, Ana Margarida Neto Aurélio Duarte 2004. A Escultura de Vulto…, op. cit., p. 173. 



164 
 

De facto o escultor desenhou, mediu, e descreveu as cópias de algumas obras de 

estatuária Greco-Romanas: O Marsyas,745 o Sátiro,746 o Sátiro segurando Uvas com 

Pantera,747 o Centauro com o Cupido,748 o Apolo do Belvedere,749 a Atena,750 a Vénus 

de Médici,751 o Meleagro,752 o Apolino,753 o Ares Ludovisi,754 o Sátiro,755 o Fauno com 

Flauta,756 o Fauno Barberini,757 o Spinario,758 os Lutadores,759 a Vénus Kallipygos,760 o 

grupo Pan e Daphnis,761 o Scythian,762 o Fauno do Cabrito,763 o grupo Porzia e 

                                                             
745 Ver texto sobre a estátua, p. 101. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C.,       
op. cit., folha 4. 
746 Cf. Reinach, Salmon 1906. Répertoire de la Statuaire Grecque et Romain, Tome II vol. I, Deuxième 
Edition, Paris, Ernest Leroux Éditeur, pp. 135-141. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de 
Estatuas C., op. cit., folha 5 e 6.  
747 O Sátiro segurando Uvas com Pantera é uma interpretação romana de uma obra de estatuária grega, 
que se encontra no Palacio Uffizi, em Florença, ver Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance 
Artists…, op. cit., p. 120, img. 73. 
748 Ver Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100 Chefs-d´Ouvre…, op. cit., p. 185. Ver Castro, 
Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folhas 7, 9, 48 e 49. 
749 Ver texto sobre a estátua, p. 52. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C.,         
op. cit., folhas 10-13, 17, 18. 
750 Ver Bober, P. P. & Rubinstein, R. O. 2010. Renaissance Artists…, op. cit., p. 89, img. 42. Ver Castro, 
Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folha 14. 
751 Ver texto sobre a estátua, p. 65. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C.,         
op. cit., verso da folha 15; folhas 16, 21, 70-72. 
752 Ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., pp. 263-265. Ver Castro, Joaquim 
Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folha 20. 
753 Ver texto sobre a estátua, p. 62. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C.,         
op. cit., folhas 22, 23, 27. 
754

 Ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., pp. 260-262. Ver Castro, Joaquim 
Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folha 30. 
755 A figura desenhada nas folhas 31 e 33 do Álbum refere-se à representação de um Sátiro. Ver Reinach, 
Salmon 1906. Répertoire…, Tome II vol. I, op. cit., pp. 135-141. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. 
Livro de Estatuas C., op. cit., folha 31 e 33. 
756 Ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., p. 212. Ver Castro, Joaquim Machado de 
s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folha 34. 
757 Ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste…, op. cit., pp. 202-205. Ver Castro, Joaquim 
Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folha 35. 
758

 Ver Giustozzi, Nunzio 2008. Musei Capitolini…, op. cit., p. 28. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. 
Livro de Estatuas C., op. cit., folhas 36, 43 e 44. 
759 Ver texto sobre o grupo escultórico p. 90. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de    
Estatuas C, op. cit., folhas 41, 42. 
760 Ver texto sobre a estátua p. 77. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., 
folha 45. 
761 Ver Théberge, Pierre 1992. Michelangelo – The Genius of the Sculptor in Michelangelo´s Work, 
Montreal, The Montreal Museum of Fine Arts, p. 309. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de 
Estatuas C, op. cit., folhas 51-53. 
762 Esta estátua também denominada de Arrotino. Ver Pasquale, Giovanni di & Paolucci, Fabrizio 2005. 
Uffizi…, op. cit., p. 46. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., folha 56. 
763 Ver texto sobre a estátua p. 109. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C.,        
op. cit., folha 57. 



165 
 

Catone,764 o Sátiro dos Pratos,765 o Hercules Farnese,766 e o Antinoo767 entre outras. 

Joaquim Machado de Castro tomou contacto com as cópias destas estátuas em gesso, 

ou bronze, ou com as respectivas reduções, que circulavam pela Europa em paralelo 

com as cópias com o tamanho original, captando a sua essência pelo desenho.  

 

 

Uma prova desse contacto com as cópias em gesso das estátuas clássicas é a revelação 

de António Ribeiro dos Santos: 

“No Gabinete da Escolla de Esculptura, a que Prende Joaquim Machado, há 

muitas Estatuas, vazadas em forma, extrahida sobre os mesmos originaes: as 

melhores são a Venus de Medicis; o Hercules de Farnessio; o Laocaonte; a Venuy 

                                                             
764 Ver Picard, Charles 1926. La Sculpture…, op. cit., p. 351. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. 
Livro de Estatuas C, op. cit., folhas 59, 60. 
765 Ver texto sobre o Sátiro Dançante p.       . Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas 
C., op. cit., folha 62. 
766 Ver texto sobre a estátua p. 83. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C., op. cit., 
folhas 66, 67, verso da folha 68, 69. 
767 Ver Reinach, Salmon 1906. Répertoire de la Statuaire…, Tome I, op. cit., p. 134. Ver Castro, Joaquim 
Machado de s/data. Livro de Estatuas C, op. cit., verso da folha 79. 

Fig. 23  Joaquim Machado de Castro 
Hercules Farnese, 
Livro de Estátuas C, fl. 15v, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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pudica, ou da Conchinha; o Apolo de Belvedêr, os Apostolos de Maini, Mestre de 

Alexandre Justi, que se tirarão sobre os Originaes, que tinhão vindo de prata para 

a Patriarchal, e que se perderão pello Terramotro de 55.”768 

O Álbum é igualmente um testemunho de um método de ensino aplicado na formação 

artística do seu tempo. Este códice apresenta-se organizado por diferentes fases de 

trabalho, com base num conjunto de folhas desenhadas e manuscritas. Numa primeira 

abordagem, surgem os desenhos com um grande rigor gráfico, que são resultado dos 

habituais exercícios de cópia a partir de gravuras ou estampas de grandes mestres.769  

Os primeiros desenhos do seu Álbum correspondem ao desenho de algumas estátuas, 

devidamente colocadas em nichos e nos respectivos pedestais, colocando-se a 

hipótese destes desenhos terem sido realizados a partir de estampas. Todos os 

desenhos a partir de estampa não se apresentam seguidos, pelo facto do escultor ir 

desenhando e regressando pontualmente a outros trabalhos. 

 

 

                                                             
768 Santos, António Ribeiro dos s/data. Carta do Doutor Antonio Ribeiro dos Santos, sobre as Estatuas 
que vi no Palacio do Calhariz. Epistolas sobre as Belas-Artes em Portugal Pelo Doutor Antonio Ribeiro dos 
Santos, Lisboa, p. 21. 
769 Os desenhos que caracterizam este início do Álbum são os que constam das folhas 1-3, 8, 24-26, 32, 
37-40. 

Fig. 24  Joaquim Machado de Castro 
Esfolado, Livro de Estátuas C, fl. 84, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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Numa segunda fase, abordamos os desenhos a partir de modelos tridimensionais, os 

gessos770 e as estátuas, nos quais Joaquim Machado de Castro inicia o grande estudo 

das obras de estatuária da Antiguidade Clássica.  

Assim, o desenho de estátua é o grande tema do seu Álbum, que surge da necessidade 

que o escultor sentiu em estudar as proporções e a beleza que caracteriza cada uma 

das estátuas da Antiguidade Clássica, recorrendo às grandes obras de escultura que 

tinham sido eleitas, ao longo dos tempos, como as mais belas e portanto as mais 

adequadas à formação do bom gosto. 

O estudo da anatomia humana é a fase seguinte do método de estudo de Machado de 

Castro que temos vindo a abordar. Antes de se aprender a representar a figura 

humana, devia-se conhecer, em primeiro lugar a anatomia.  

O escultor estudou a anatomia humana desenhando a partir do Écorché, do escultor 

Jean-Antoine Houdon (1741-1828).771 A partir desta obra realizou com grande 

empenho vários estudos de anatomia humana, desenhou com rigor os músculos, os 

tendões, e não desprezou o estudo das proporções do Ecorché. Estudou a obra na sua 

totalidade, embora tenha realizado magníficos desenhos de certas partes da estátua, 

fazendo realçar determinados pormenores da anatomia humana. 

O projecto para a Estátua Equestre de D. José I772 constitui o capítulo final do Livro de 

Estátuas C, que mais adiante desenvolvemos. Porém, Joaquim Machado de Castro 

alterou pontualmente o seguimento das diferentes fases do trabalho, ou seja, alguns 

desenhos surgem fora do percurso que o Álbum apresenta na sua generalidade. Os 

três desenhos,773 que surgem no início do Álbum, foram colocados na edição da 

Descripção Analytica…, quebrando a estrutura e a sequência interna do Álbum de 

desenhos. Estes desenhos apresentam grande rigor técnico, e foram realizados com 

aguadas e aparo774, para serem passados para gravura. Como estes desenhos 

                                                             
770 A expressão gessos é aplicada aos modelos genuínos das estátuas, relevos e outras obras da 
Antiguidade Clássica, formadas ou moldadas a partir dos originais e vazados em gesso nesses moldes 
por hábeis formadores. Cf. Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 201. 
771 Sobre o Écorché  pode ler-se o capítulo dedicado a Jean-Antoine Houdon p. 224. 
772 Sobre o projecto e execução desta estátua pode ler-se Castro, Joaquim Machado de 1975. Descripção 
Analytica…, op. cit.. 
773 Os três desenhos são: no verso da folha 1, o desenho para a gravura do frontispício da Descripção 
Analytica…; no verso da folha 2, o desenho para a gravura que está na página que antecede o Capitulo I, 
da Descripção Analytica…; no verso da folha 3 o desenho para a gravura presente na Descripção 
Analytica…, que antecede o Capítulo IX. 
774 Sobre os desenhos com aparo pode ler-se Watrous, James 1957. The Craft…, op. cit., pp. 44- 65. 
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pertencem ao livro da Descrição analítica da Estátua Equestre de D. José I, pode 

concluir-se que ao chegar ao fim das páginas do seu Álbum, Joaquim Machado de 

Castro tenha regressado ao início do Álbum para continuar os seus estudos e introduzir 

estes três desenhos nas páginas que não tinha ainda preenchido. 

Relativamente às técnicas do desenho, é importante referir o conjunto de desenhos de 

grande qualidade iniciados com a técnica que Joaquim Machado de Castro tinha vindo 

a desenvolver: o esboço primário a lápis, posteriormente a colocação das aguadas e 

por último o traço certo e rigoroso do aparo.  

 

 

 

 

O escultor usou diferentes meios riscadores sobre as folhas de papel do Álbum: a 

pena/aparo, o pincel, o lápis, o lápis conté. De uma forma geral os desenhos de estátua 

foram elaborados a partir de uma primeira abordagem com o lápis, aplicando 

posteriormente as aguadas para representar as sombras. Concluía os desenhos com 

uma acentuação das linhas que definiam as formas e o contorno exterior, usando o 

aparo para este efeito.  

Fig. 25  Joaquim Machado de Castro 
Hercules Farnese / Antinoo Capitolino 
Livro de Estátuas C, fl. 66 / fl. 79, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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Outros desenhos a partir de estátua eram realizados com um método que se 

aproximava à técnica da gravura: elaborava um conjunto de linhas curvas e paralelas, 

sobrepondo-as, criando áreas mais escuras que definiam as zonas de sombra.775 

Utilizou ainda outra técnica de desenho nos seus estudos, que se distingue de outros 

trabalhos anteriores. Os primeiros desenhos do Álbum são trabalhos que apresentam 

grande rigor técnico, realizados com pincel, tinta, e lápis.776 Sobre as folhas Joaquim 

Machado de Castro desenhou a pincel linhas verticais muito finas, servindo de base 

para o seu desenho. Posteriormente, sobre o trabalho com pincel usou meios 

riscadores secos como o lápis e o lápis conté, para acentuar as zonas de sombra, 

construindo uma trama a partir do cruzamento das linhas.777 O artista encontrou duas 

formas diferentes de desenhar estátuas, estabelecendo uma diferença gráfica entre os 

desenhos que realizou a partir de gravura, ou estampa, e os desenhos que foi 

realizando a partir do contacto com as cópias das estátuas do antigo. 

Nos desenhos de estatuária, Joaquim Machado de Castro reinterpretou as estátuas 

desenhando-as à semelhança do ser humano, dando-lhes uma expressão que as 

distancia da serenidade clássica. O escultor desenhou as formas escultóricas com um 

aspecto mais natural, menos idealizado, conferindo um lado mais humano, como 

demonstram os desenhos das estátuas do Fauno Barberini, Spinario, Fauno do Cabrito, 

e do Hercules Farnese.778  

Definiu as formas escultóricas com linhas de contorno mais fortes e mais sinuosas, e 

acentuou frequentemente a expressão dos rostos, como é exemplo o Marsyas, o 

Centauro com o Cupido, o Fauno Barberini, o Sátiro dos Pratos.779  

A simplicidade e pureza das esculturas clássicas foram anuladas por Joaquim Machado 

de Castro, preferindo uma modelação mais livre mas mais expressiva, distanciando-se 

da tradicional e estereotipada representação gráfica da estátua clássica.780 Para além 

da forte acentuação gráfica na modelação das formas, o escultor representou as 

                                                             
775 Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C, op. cit., folhas 12, 21, 28. 
776 Contrariamente Ana Duarte Rodrigues escreveu tratar-se apenas de desenho a lápis. Cf. Rodrigues, 
Ana Margarida Neto Aurélio Duarte 2004. A Escultura de Vulto…, vol. II, op. cit, img.: 1, 3, 5, 13. 
777 Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C, op. cit., folhas 1-3, 8, 24-26, 32, 38-40. 
778 Ver idem, ibidem, folhas 35, 43, 44, 57, 66, 67. 
779 Ver idem, ibidem, folhas 4, 7, 9, 35, 62. 
780 Ver Arruda, Luísa e Bernardo, José Viriato 2012. Desenho: Acto e Pensamento. Rodrigues, Ana Duarte 
e Franco, Anísio. O Virtuoso Criador, Joaquim Machado de Castro 1731-1822, Lisboa, Museu Nacional de 
Arte Antiga, p. 134. 
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sombras projectadas sobre os planos, criando em alguns desenhos a ilusão da estátua 

se encontrar num espaço natural: o Marsyas, o Centauro com o Cupido, o Meleagro, o 

Spinario e o Pan com Daphnis.781  

Os desenhos de anatomia são de grande rigor e pormenor e demonstram com 

perfeição os detalhes da anatomia humana, estabelecendo-se uma relação, a nível 

técnico, com os desenhos que se encontram no princípio do Álbum, publicados na 

Drescripção Analytica…, que foram passados para gravura. 

O modo como são realizados os desenhos das estátuas comprovam a perspectiva de 

um artista que cria formas no espaço e realiza obras de estatuária. 

As esculturas surgem desenhadas sob diferentes pontos de vista, em diferentes 

posições, com uma direcção luminosa definida, demonstrando um contacto com a 

obra escultórica assim como o desejo de conhecer a obra escultórica na sua totalidade. 

Realizou desenhos das esculturas a três quartos e em pontos de vista menos comuns, 

desenhos que comprovam a presença da escultura no espaço de trabalho do escultor. 

 

 

                                                             
781 Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C, op. cit., folhas 4, 7, 20, 43, 52. 

Fig. 26  Joaquim Machado de Castro 
Hercules Farnese 
Livro de Estátuas C, fl. 67, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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Nas folhas 31 e 33 do Álbum, o escultor desenhou a obra segundo o ponto de vista 

mais interessante de acordo com a sua sensibilidade, apresentando três desenhos 

diferentes da mesma obra em três posições diferentes. Outros exemplos semelhantes 

podem ser observados relativamente às esculturas do Apolo do Belvedere, do 

Centauro com o Cupido, do Pan e Daphnis, do Spinario e do Hercules Farnese, o que 

demonstra, afirmando novamente, um contacto directo com a obra de escultura. 

A disposição de cada um dos desenhos nas páginas do Livro de Estatuas C demonstra 

um cuidado relativamente à sua organização. Cada folha do Álbum está devidamente 

preenchida com os estudos, desenhos e apontamentos, de uma forma equilibrada. 

Joaquim Machado de Castro dispôs os seus desenhos nas folhas com alguma 

preocupação, pensando na simetria e no equilíbrio das suas composições. 

 

 

Os desenhos das estátuas são colocados ao centro da folha, tentando que em cada 

página houvesse uma composição equilibrada e centrada, como são exemplo os 

desenhos das estátuas: Marsyas, Apolo do Belvedere, Meleagro, Fauno Barberini, 

Fig. 27  Joaquim Machado de Castro 
Apolo do Belvedere 
Livro de Estátuas C, fl. 12v, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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Spinario, Pan e Daphnis, Hercules Farnese, Antinuo.782 Outros desenhos mostram 

preocupação em encontrar esse equilíbrio dentro dos limites das páginas, surgindo 

mais aproximados a um dos lados da página. 

O desenho do fragmento de estátua é também um tema presente no Álbum de 

Desenhos. Para além do estudo da estátua na sua totalidade, o escultor desenho 

fragmentos das estátuas, nomeadamente, pés,783 mãos784 e cabeças785. 

 

 

Machado de Castro aprofundou mais o estudo a partir do fragmento de estátua, 

realizando um conjunto de estudos sobre secções que teriam sido desenhadas a partir 

das estátuas que tinha vindo a estudar. Os desenhos representam secções de 

membros apresentando obviamente formas circulares fechadas.786 Trata-se de um 

conjunto de linhas curvas, fechadas, que frequentemente os artistas costumam 

                                                             
782 Ver idem, ibidem, folhas 4, 13, 17, 20, 35, 36, 44, 51, 66, 67 e verso da folha 79. 
783 Ver idem, ibidem, folhas 10, 70-72. 
784 Ver idem, ibidem, folha 11. 
785 Ver idem, ibidem, folhas 13, 21 e 27. 
786 Contrariamente, estes desenhos de secções foram denominados de Estudos de Cabeça por Ana 
Duarte Rodrigues. Cf. Rodrigues, Ana Margarida Neto Aurélio Duarte 2004. A Escultura de Vulto…, vol. II, 
op. cit., img. 84. Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C, op. cit., folha 71v. 

Fig. 28  Joaquim Machado de Castro 
Pé de Estátua (Apolo do Belvedere) 
Livro de Estátuas C, fl. 10, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
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desenhar durante o estudo mais aprofundado da anatomia do corpo humano.787 Nas 

folhas 70. 71 e 72 do Álbum surgem desenhos de pés com algumas linhas que 

percorrem a superfície de cada pé e que são linhas que definem onde foram realizadas 

as secções.788 

O Álbum de desenhos tem um capítulo final com os diversos estudos, para a grande 

obra de estatuária que marca a sua actividade como escultor: a Estátua Equestre de    

D. José I. Contrariamente ao que todos os seus desenhos demonstram, estes desenhos 

finais destinavam-se a um projecto para um monumento. Trata-se de um conjunto de 

desenhos para uma estátua equestre que serviram de estudo para a sua grande obra 

de escultura pública, tendo sido realizados com um objectivo diferente de todos os 

anteriores estudos que desenvolveu. Os desenhos têm nesta última parte do Álbum a 

função de projecto, para uma obra que se irá realizar, enquanto que os vários 

desenhos anteriormente realizados, são resultado do seu estudo e empenho para 

adquirir conhecimentos, contrariamente aos desenhos para a Estátua Equestre de       

D. José I que revelam todo o conhecimento adquirido e aplicado num trabalho único. 

Para a Estátua Equestre de D. José I, o escultor direccionou mais os estudos para a 

anatomia do cavalo. Desenhou com rigor o cavalo na pose que pretendia, fez desenhos 

do cavalo na sua totalidade, assim como fez desenhos de pormenores do mesmo. As 

folhas do Álbum demonstram o seu empenho no estudo da anatomia do cavalo, com a 

devida legenda referente à sua anatomia, dando a conhecer o grupo de músculos, os 

tendões e as veias.789 Os pormenores das patas do cavalo foram desenhados com igual 

preciosismo, podendo-se ver as patas em diferentes pontos de vista.790 A cabeça do 

equídeo foi também estudada com detalhe, surgindo isolada nas folhas do Álbum e em 

diferentes posições.791 Joaquim Machado de Castro fez estes desenhos com a técnica 

que predomina no seu Álbum, realizando um desenho suave com lápis para depois 

colocar as aguadas concluindo com o traço do aparo. Os desenhos da anatomia do 

cavalo apresentam um rigor semelhante aos que realizou a partir do Écorche de Jean-

Antoine Houdon, pelo facto de se tratar de um desenho de análise, com um carácter 

                                                             
787 Ver Castro, Joaquim Machado de s/data. Livro de Estatuas C, op. cit., folha 70. 
788 Ver idem, ibidem, folhas 70-72. 
789 Ver idem, ibidem, folhas 88-94. 
790 Ver idem, ibidem, folhas 93, 94. 
791 Ver idem, ibidem, folhas 91, 92. 
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mais exigente, servindo também para uma melhor compreensão do referente a ser 

estudado. 

Neste conjunto de estudos, o escultor fez desenhos do Rei D. José I montado a cavalo. 

Realizou também um desenho técnico para o monumento, apresentando o alçado 

principal e a planta, assim como, fez dois desenhos do cavalo seccionado. Os desenhos 

de D. José I a cavalo apresentam a mesma técnica dos três primeiros desenhos que se 

encontram no princípio do Álbum, e que foram passados para gravura, através de um 

desenho rigoroso com aguadas e contornos com aparo. Trata-se de dois desenhos, de 

projecto, uma vista lateral esquerda e uma vista lateral direita, com o objectivo de 

posteriormente servirem para a concretização da importante Estátua Equestre. 

O estudo para o cavalo de D. José I teria partido de um desenho de uma das obras de 

estatuária clássica. O desenho que Joaquim Machado de Castro realizou do Centauro 

com o Cupido teve influência para o projecto do cavalo da estátua equestre de D. José 

I, pelo facto da posição do cavalo apresentar muitas semelhanças com a estátua do 

Centauro com o Cupido. Da análise dos desenhos do cavalo792 e do Centauro com o 

Cupido793, conclui-se que existem elementos formais comuns e que servem de 

fundamento para o projecto da estátua equestre. Os desenhos são reveladores da 

existência de um elemento vertical, cilíndrico, colocado debaixo da barriga do cavalo e 

que serve de estrutura/apoio nas obras de escultura clássica. Pode admitir-se que 

Joaquim Machado de Castro terá desenhado o cavalo da estátua equestre a partir 

deste desenho do Centauro. 

Dentro da sequência de trabalhos que o Álbum apresenta, os dois desenhos de             

D. José I a cavalo,794 localizam-se entre os desenhos anatómicos do cavalo. 

Novamente, Joaquim Machado de Castro terá regressado às páginas ainda por 

preencher, após terem terminado as folhas do seu Álbum. Outro exemplo semelhante, 

é a página com os dois desenhos para os dois grupos escultóricos que estão nos lados 

da base da estátua.795 Os desenhos surgem na folha 79, a seguir aos primeiros estudos 

de anatomia do cavalo e antes dos estudos anatómicos do Écorché.  

                                                             
792 Ver idem, ibidem, folha 89. 
793 Ver idem, ibidem, folhas 7 e 9. 
794 Ver idem, ibidem, verso das folhas 88, 89. 
795 Ver idem, ibidem, folha 79. 
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A partir do estudo do Álbum pode-se concluir que após o preenchimento das páginas 

ímpares, o escultor voltou ao início, para desenhar nas páginas em branco, as páginas 

pares. Os primeiros desenhos que nos dão essa confirmação correspondem aos 

desenhos realizados nos versos das folhas 1, 2, e 3, tratando-se de desenhos 

publicados na edição da Descripção Analytica da Execução da Real Estatua Equestre do 

Senhor Rei Fidelissimo D. José I.796 

 

A sua obra escultórica reflecte a influência e o gosto pelas obras da Antiguidade 

Clássica. Os estudos de Desenho que desenvolveu, contribuíram para compreender as 

obras de estatuária. O importante Livro de Estatuas C, que temos vindo a analisar, é o 

testemunho da sua dedicação pela estatuária clássica. O estudo das obras da cultura 

clássica deram-lhe a estrutura necessária para o seu trabalho artístico. Através do 

estudo das obras de estatuária adquiriu conhecimentos que lhe foram muito úteis para 

desenvolver a sua escultura e sua pedagogia na Aula e Laboratório. Nas estátuas da 

Antiguidade Clássica residiam todas as características necessárias ao escultor: a beleza, 

a harmonia, a proporção, o equilíbrio e a simetria.  

O escultor dedicou a sua vida profissional ao seu trabalho de escultura e ao ensino 

artístico. A formação que dava era baseada nos princípios clássicos que defendia, 

considerando-os fundamentais para a aprendizagem artística. As cópias das obras de 

estatuária eram os modelos para estudo.  

O Livro de Estátuas C comprova esse gosto e estudo aprofundado pelas obras 

Clássicas. Os desenhos que constituem o Álbum, ilustram os inúmeros estudos que 

realizou para conhecer, para saber fazer e para poder ensinar. O Livro de Estátuas C 

constitui uma obra de referência no panorama artístico nacional, pelo facto de revelar 

um método de trabalho de um artista, baseado no estudo de obras de escultura 

clássica, onde o desenho assume um papel importante. 

 

 

 

 

                                                             
796 Ver Castro, Joaquim Machado de 1975. Descripção Analytica…, op. cit., estampas que se seguem aos 
frontispícios e est. XVIII. 
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2.4.  Cyrillo Volkmar Machado 

 

“Só o antigo conduz ao bom gosto”797 

 

Cyrillo Volkmar Machado, nasceu em Lisboa, em 1748 e faleceu nesta mesma cidade 

em 1823. Após a morte de seu pai, Cyrillo Volkmar Machado fica sob a protecção de 

seu tio João Pedro Volkmar (1712–1782), que era pintor que ensinou a arte da pintura. 

Cyrillo Volkmar Machado foi uma personalidade que exerceu várias actividades 

artísticas como: escultor, arquitecto, pintor histórico, músico. Considerado um “[…] 

connoisseur e erudito […]”798 tendo sido autor de um “[…] importante conjunto de 

textos sobre a arte portuguesa.”799. 

Iniciou-se na arte da pintura com a execução de desenhos de estampas, passando 

depois a introduzir a cor nos trabalhos que realizava. Após ter adquirido alguma 

prática neste género de trabalhos que ia desenvolvendo, começou a fazer trabalhos da 

sua autoria. Para dar continuidade aos seus trabalhos, Cyrillo Volkmar Machado 

começou a demonstrar vontade de se aperfeiçoar e de saber mais sobre a arte da 

pintura, desejando ir para Roma com o objectivo de adquirir mais formação. A sua 

habilidade e desempenho profissional desenvolveram-se de forma significativa, ao 

ponto de ter encomendas para pintar tectos, executar painéis para igrejas e 

ornamentar coches e carruagens,800 como o fez a uma carruagem pertencente do 

monarca D. José I (1714–1777).801 

                                                             
797 Machado, Cyrillo Volkmar 2002. Tratado de Arquitectura & Pintura – Cirilo Wolkmar Machado, ed. 
fac-símile, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian., p. 331. 
798 Arruda, Luísa 1999. Cyrillo Wolkmar Machado. Cultura Artística. A Academia. A obra Gráfica. Projecto 
de Investigação – Prova Complementar para a obtenção do grau de Doutora em Desenho, Universidade 
de Lisboa Faculdade de Belas Artes, Texto poli copiado, p.1. 
799 Idem, ibidem, p.1. 
800 Cyrillo Volkmar Machado descreve na sua Collecção de Memorias… os diversos trabalhos que 
realizou. Trata-se de trabalhos relacionados com a pintura e com a decoração, como: a pintura de 
carruagens e coches pertencentes à monarquia; a pintura de tectos e painéis de algumas igrejas; a 
decoração interior de alguns palácios e casas nobres. Refere também os temas que pintou em alguns 
tectos, relacionados com o poeta Camões e com as conquistas de Portugal no mundo. Cf. Machado, 
Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., pp. 246–247. 
801 O pintor português escreveu sobre a sua actividade artística, dizendo que realizou em Lisboa e nas 
províncias vários painéis de diversos tamanhos, para serem integrados nas igrejas, palácios e edifícios 
públicos. Referiu também os trabalhos que fez para o rei D. José, nomeadamente a pintura e 
ornamentação de carruagens Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., 
p.244. 
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As suas capacidades artísticas estenderam-se também pela música, pela dança e pela 

literatura.802 Cyrillo Volkmar Machado frequentou os teatros onde estabeleceu 

grandes relações de amizade com personalidades da aristocracia portuguesa, tendo 

realizado alguns trabalhos para estes espaços; pintando cenários, realizando estátuas e 

figuras coloridas, e pintando panos de boca.803 

A viagem que Cyrillo Volkmar Machado fez a Roma, foi sem qualquer bolsa ou 

protecção da corte.804 Na viagem para Roma, passa pela cidade de Sevilha, 

frequentando a academia de desenho desta cidade. Aqui desenhou o nu pela primeira 

vez, treino que os artistas desejavam mas que determinadas condicionantes nacionais 

impediam: 

"Alli debuxei o nù pela 1.a vez, e estudei os elementos de Euclides com D. Pedro 

Miguel, […]"805 

Após esta permanência em Sevilha, Cyrillo Volkmar Machado “[…] passou brevemente 

por Roma, e de maneira tacteante e canhestra,[…]”806 com o desejo de se aperfeiçoar 

estudando os grandes mestres, não chegou a frequentar nenhuma academia.807 Sobre 

a cidade italiana, o artista escreveu: 

“O que he Roma, a respeito das bellas Artes, pode-se vêr, e entender, mas não se 

sabe explicar.” 808 

Nas suas Memórias, refere as fontes que vieram a ser consideradas seus verdadeiros 

mestres, afirmando: 

“[…]elegi os Mestres dos maiores Mestres; isto he, Rafael, o Antigo a Natureza, e 

as Ruinas da antiga Roma;[…]”809 

                                                             
802 Cyrillo Volkmar Machado, nas suas horas vagas, dedicou-se a outras artes como a dança e a música. 
Frequentou assiduamente os teatros, assim como as sociedades honestas e cultivou o gosto pela leitura. 
Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 244. 
803

 O teatro da Rua dos Condes foi igualmente um espaço que reuniu trabalho de Cyrillo Volkmar 
Machado. Para este teatro realizou três pinturas para os diferentes espectáculos apresentados. Cf. 
França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 120. 
804 Cyrillo Volkmar Machado apercebeu-se que a possibilidade de estar a estudar fora de Portugal só era 
possível se tivesse uma bolsa e protecção do rei, que pudesse suportar as suas despesas. Consciente das 
dificuldades que tinha, regressou a Lisboa com o objectivo de tentar obter esse apoio económico.           
Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 246. 
805 Idem, ibidem, p. 245. 
806 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 89. 
807 Cf. Carvalho, Ayres de s/data. O Pintor Cyrillo Volkmar Machado (1748-1823). Separata do Boletim do 
Museu Nacional de Arte Antiga, vol. III, fascículo II, Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, p. 2. 
808 Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 245. 
809 Idem, ibidem, p. 246. 
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A passagem de Cyrillo por Roma influenciou-o de forma significativa, teve o estudo do 

antigo como base fundamental para os seus trabalhos, para se aprender a profissão e 

para aumentar a sua cultura: 

“Cirilo acabou por ser um autodidacta, ganhando ilustração e “bom gosto” nos 

tratados artísticos que leu (e possuiu) e numa viagem a Roma, onde não 

frequentou nenhuma Academia […]”810 

Regressou a Lisboa em Outubro de 1777, garantindo a continuidade do seu trabalho. 

Em 1779, com novas ideias e com novos conhecimentos, decidiu fundar em Lisboa 

uma Academia do Nu,811 à semelhança do que existia nas outras cidades por onde 

tinha estado: Sevilha e Roma.812 

Conseguiu um espaço em Lisboa para abrir a sua aula, junto à Igreja de S. José e 

confrontou-se com vários problemas ao realizar este projecto, tendo sido mais 

evidente a dificuldade que teve em conseguir um modelo que estivesse disponível 

para desempenhar essa função. Esta academia não teve o sucesso que Cyrillo Volkmar 

Machado esperava, e decidiu abrir outra academia com a colaboração de Francisco 

Vieira Lusitano (1699–1783), Inácio de Oliveira Bernardes (1695–1781) e Simão 

Caetano Nunes (1719–1783). Poucos anos depois fundou uma academia com modelo 

vivo, que marca o início do ensino académico em Portugal, tentando mais tarde criar 

uma academia de Belas-Artes onde se reunissem os artistas.813 

Nesta nova academia desenhava-se o nu e também se introduziram novos estudos: a 

perspectiva; a geometria, a arquitectura; o desenho de gessos, as estampas e os 

elementos de ornato, contribuindo para uma melhor formação dos discípulos que a 

frequentavam, e estabelecendo uma semelhança com os programas de ensino nas 

academias europeias. Cyrillo Volkmar Machado manifestou-se sempre para que 

existisse em Portugal uma boa academia. No ano de 1785, Cyrillo Volkmar Machado 

                                                             
810 Arruda, Luísa 1999. Cyrillo Wolkmar…, op. cit., p.9. 
811 Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 246. A grande fonte para a 
Academia do Nu continua a ser Cyrillo como fundador da mesma, na sua Collecção de Memórias…. 
Outros contribuíram para este estudo: Arruda, Luísa 1999. Cyrillo Wolkmar…, op. cit., pp. 16-18; Faria, 
Alberto Cláudio Rodrigues 2008. A Colecção de Desenho…, op. cit., p. 132-142; Lopes, José Maria da Silva 
2008. O Desenho do Corpo em Portugal no Século XVIII: Os Actos do Desenho/Os Desenhos dos Actos, 
Tese de Doutoramento, Faculdade de Arquitectura / Universidade do Porto, pp. 102-106. 
812 Costa, Luiz Xavier da 1936. O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda                 
(1802 a 1833), Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, p. 92. 
813 Cf. Chicó, Mário Tavares; Santos, Armando Vieira; França, José-Augusto 1973. Dicionário de Pintura 
Portuguesa, vol. 3, Lisboa, Editorial Estúdios Cor, p. 86. 
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fundou uma academia semelhante a esta, na residência de Pina Manique (1733–1805), 

e posteriormente na Rua dos Camilos. O artista foi director desta academia, vindo a 

substituir Joaquim Manuel da Rocha (1727–1786) em 1786. 

Cyrillo Volkmar Machado foi também o autor de vários projectos de arquitectura,814 e 

o reconhecimento que teve por essas obras veio garantir-lhe uma pensão por parte do 

príncipe Regente D. João (1767-1826). 

No ano de “[…] 1796 foi nomeado pintor oficial das obras de Mafra […]”815 “[…] em 

recompensa dos planos arquitectónicos que fizera para a Relação.”816. Após esta 

nomeação, participou nas obras reais do Convento, dirigiu-se para Mafra em Maio de 

1796, com o objectivo de realizar trabalhos relacionados de pintura. Cyrillo Volkmar 

Machado permaneceu em Mafra durante um período aproximado de dez anos. 

Tal como Joaquim Machado de Castro, Cyrillo Volkmar Machado usufruiu do espólio 

literário existente na biblioteca do convento de Mafra.  

O Artista nunca perdeu o contacto com a Escola de Mafra, onde sempre desempenhou 

um papel fundamental.817 Durante a sua permanência na escola conviveu com outros 

artistas plásticos, como são exemplo o escultor Roberto Luiz da Silva Campos, o 

escultor José Patrício. Também foram importantes um conjunto de pintores com 

formação nas “[…] Academias de Roma, como Sequeira, Vieira Portuense, Foschini, 

Callisto, Taborda […]”818. 

Em 1808 voltou para Lisboa. Para além de Mafra, o pintor foi igualmente convidado, 

no ano de 1814 para trabalhar nas obras reais do Palácio da Ajuda, nomeadamente nas 

pinturas dos tectos. Este trabalho deu-lhe prestígio e foi considerado como “[…] o mais 

categorizado dos decoradores da Ajuda.”819. Após a conclusão destes trabalhos de 

pintura no Palácio da Ajuda, voltou a aceitar encomendas de particulares e do Barão 

de Quintela (1748–1817). 

                                                             
814 A actividade profissional de Cyrillo Volkmar Machado esteve sempre dirigida para a pintura e para as 
artes decorativas. É com alguma dúvida que se atribui a este artista a autoria do projecto 
arquitectónico, apesar do artista o descrever com um notável conhecimento no que se relaciona com 
aspectos estéticos e técnicos. Cf. França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 52. 
815 Costa, Luiz Xavier da 1934. As Belas-Artes…, op. cit., p. 131. 
816 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 54. 
817 Cf. Carvalho, Ayres de s/data. O Pintor Cyrillo…, op. cit., p. 5. 
818 Idem, ibidem, p. 10. 
819 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 114. 
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A sua cultura “[…] excedia em muito a média dos artistas seus contemporâneos, com 

um passado brilhante embora sem a fortuna de ter obtido a «pensão de                

Roma» […]”820. Cyrillo reuniu obras importantes para a sua formação, tratados de arte 

e obras literárias que constituem constam a sua biblioteca. Também as obras de 

Francisco de Holanda fazem parte do espólio bibliográfico que guardava,821 

influenciando certamente os escritos de arte que deixou. 

 

2.4.1  Pintura decorativa e os frescos 

 

O conjunto de obras artísticas que Cyrillo Volkmar Machado realizou encontra-se 

integrado em alguns dos edifícios de Lisboa e em muitas outras edificações do país. Os 

trabalhos que o caracterizam como artista plástico são as obras de pintura e de 

decoração realizadas em inúmeros palácios, teatros, igrejas e casas nobres de Lisboa e 

de outras zonas do país, assim como o conjunto de obras escritas sobre história de arte 

e alguns projectos de arquitectura de sua autoria: 

“Em tanto com alguma habilidade natural, e pouca sabedoria, fiz bastante 

fortuna; pintei a tempera, a fresco, a óleo, e de aguarelas sobre panno branco; 

fiz grandes, e pequenos painéis em Igrejas, Palácios, e edifícios públicos, não só 

em Lisboa, mas nas Províncias […]”822. 

O teatro S. Carlos recebeu igualmente alguns dos seus diversos trabalhos relacionados 

com a decoração, com a pintura de panos de boca,823 com a pintura de tectos e dos 

cenários e com a execução de figuras coloridas, entre outros elementos decorativos.824 

Pintou alguns tectos do Palácio Quintela, em Lisboa e também os tectos do Palácio da 

Marquesa de Belas, do Marquês de Loulé e do Duque de Lafões. 

                                                             
820 Carvalho, Ayres de s/data. O Pintor Cyrillo…, op. cit., p. 12. 
821 Sobre as obras de Francisco de Holanda existentes na biblioteca de Cyrillo, deve consultar-se Arruda, 
Luísa 1999. Cyrillo Wolkmar…, op. cit., pp. 31-35. 
822 Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 244. 
823 Cyrillo Volkmar Machado pintou o tecto do luxuoso salão de entrada, assim como o pano de boca, e 
Manuel da Costa pintou o tecto da sala. Cf. França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit.,     
p. 50. 
824 Cyrillo Volkmar Machado descreve os diferentes trabalhos que realizou. Para um teatro realizou 
cenários, algumas figuras coloridas, panos de embocadura e até estátuas. A sua participação no teatro 
de S. Carlos foi também significativa ao ser inaugurado em 1787, como anteriormente tem vindo a ser 
descrito. Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., pp. 247-248. 



181 
 

Em Mafra deixou pintura em alguns dos tectos das maiores salas do palácio, na 

sequência do convite feito pelo Visconde de Santarém825, cerca de 1814. Também para 

o Palácio de Mafra, Cyrillo Volkmar Machado pintou alguns quadros de figuras ilustres 

da época. A sua permanência em Mafra permitiu-lhe dar o seu contributo artístico 

para a Casa das Descobertas, tendo sido o autor das pinturas de tecto. 

De sua autoria constam as obras de pintura de tectos e pintura sobre telas, concebidas 

para as seguintes igrejas e edifícios: Igreja do Convento de S. Pedro de Alcântara, em 

Lisboa; Igreja do Loreto, em Lisboa; Igreja do Senhor Jesus da Piedade, em Elvas; Real 

Colegiada da Alcáçova, em Santarém; Capela do Comendador de Malta Bernardino 

Pais, em Mangualde.826 

No seu desempenho como arquitecto, projectou e assinou alguns projectos de 

arquitectura, sendo de sua autoria o projecto do Palácio da Relação e da Cadeia no 

Porto,827 o projecto para o Palácio Real em Campolide e o projecto para o Erário.828 

 

2.4.2  Obra Escrita 

 

Com base num vasto trabalho de investigação que Cyrillo Volkmar Machado 

desenvolveu em Mafra,829 essencialmente sobre arquitectura, decidiu elaborar um 

pequeno tratado dirigido aos discípulos que iniciavam os seus trabalhos. Contudo, este 

tratado não chegou a ser impresso. Esta publicação que o pintor desejou fazer, reunia 

um conjunto de assuntos essenciais, que pareceu a Cyrillo Volkmar Machado, o mais 

interessante e o que seria mais necessário para dar formação aos seus discípulos. 

A sua obra escrita é constituída pelos importantes textos de história de arte, que são 

um valioso contributo para o entendimento da arte em Portugal no século XVIII. Os 

                                                             
825 Cf. Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 253. 
826 Idem, ibidem, p. 254. 
827 Cyrillo Volkmar Machado afirma ter riscado alguns projectos de arquitectura civil. O projecto mais 
significativo de todos é o do Palácio da Relação e Cadeia. Ver Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção 
de Memorias…, op. cit., p. 248. 
828 Ao conjunto de trabalhos e projectos de sua autoria, Cyrillo Volkmar Machado referiu os projectos 
para um palácio real em Campolide, que nunca chegou a ser realizado e para o Erário. Ver França,      
José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 52. 
829 Durante a sua permanência em Mafra, Cyrillo Volkmar Machado dedicou-se a ler e a transcrever 
informação dos livros sobre arquitectura. A recolha que realizou de vários autores levou-o a estabelecer 
comparações entre os vários autores. Ver Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…,    
op. cit., p. 249. 
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textos realizados pelo pintor têm por título: Conversações sobre a Pintura…;830 As 

Honras da Pintura…;831 Nova Academia de Pintura…;832 Collecção de Memorias 

Relativas…,833: 

“A «Colecção de Memórias» de Cyrillo, saída postumamente em 1823, é, neste 

aspecto, um trabalho de maior fôlego, e logo por abranger pintores, escultores e 

arquitectos, nas suas 145 notícias. Ele ficou sendo fonte obrigatoriamente citada, 

até hoje, sobretudo nos artigos que dizem respeito ao seu próprio tempo, para 

ele tendo o autor reunido depoimentos e recordações pessoais extremamente 

valiosas – principalmente pelo critério epocal em que se definem.” 834 

Nos diálogos que se estabelecem nas Conversações sobre a Pintura, Escultura, e 

Arquitectura, é valorizada a importância do ensino do desenho. A todos os alunos que 

principiam os estudos artísticos o Desenho era uma arte comum para se iniciar os 

estudos artísticos. Esta primeira abordagem ao Desenho, na sua aprendizagem, 

principiava com a execução de diversas formas simples e geométricas, conforme 

descrevem as conversações: 

“Qual he, pergunta hum, a primeira cousa, que o Mestre deve ensinar ao seu 

Discipulo? 

Resposta. Como não he fácil descobrir logo o engenho, e o carácter daquelles, 

que pertendem applicar-se, he preciso fazellos principiar pelo desenho de figuras 

geometricas, mas a olho, sem regoa, nem compasso, para que affim possão 

costumar a vista á exactidão, que he a base fundamental do Desenho; porque 

não ha objecto algum, cujos contornos, e formas, não se componhão de figuras, 

e de linhas geometricas, simples, ou compostas. E se o Estudante souber fazer a 

                                                             
830 Conversações sobre a Pintura, Escultura, e Arquitectura. Efcriptas, e dedicadas aos Profeffores, e aos 
Amadores das Bellas Artes, de 1794. 
831 As Honras da Pintura, Escultura e Architectura. Discurso de João Pedro Bellori. Recitado na Academia 
Romana de S. Lucas, na segunda dominga de Novembro de 1677, dias em que se distribuíram prémios 
aos Estudantes das tres Artes, cujas obras foram coroadas; sendo o Principe da mesma Academia Mr. Le 
Brun, em 1815. 
832 Nova Academia de Pintura Dedicada Ás Senhoras Portuguesas que amão ou se applicão ao estudo 
das Bellas Artes, de 1817. 
833 Collecção de Memorias Relativas ás Vidas dos Pintores, e Escultores, Architectos, e Gravadores 
Portuguezes, E dos Estrangeiros, que Estiverão em Portugal, de 1823. 
834 França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 91. 
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olho estas figuras, saberá tambem desenhar com bastante precisão qualquer 

outro objecto, e conceberá facilmente todas as proporções.”835 

O estudo do antigo é um dos pontos chave na formação dos alunos, sendo descrito nas 

Conversações…: 

“Estude neste tempo a Geometria, a Perspectiva, a Architectura; e quando tiver 

desenhado o corpo por partes, deve copiar figuras inteiras dos melhores 

Mestres, taes como Carache, e Rafael. Depois destes, seguem-se os estudos do 

Antigo, acompanhados de reflexões, e advertências.”836 

Os manuscritos que realizou, durante o período de tempo que esteve em Mafra, 

deram origem a uma publicação com o título Tratado da Arquitectura….837  

O Tratado de Arquitectura & Pintura não dá a conhecer qualquer tratado do pintor. 

Esta publicação é constituída por diversos manuscritos do pintor, com diversos temas, 

e que são resultado de uma longa investigação iniciada em Mafra. Trata-se de páginas 

manuscritas, ilustradas com desenhos de sua autoria: 

“Eu vivia tão solitário em Mafra como hum anacoreta no seu cremitorio, e para 

bem passar as noutes entretinhame com os meus livros, e com os que me 

emprestava o Padre Bibliothecario, tendo para isso licença superior. Recopilei 

grande numero de Authores de Architectura, copiando o que havia mais 

interessante em cada hum, e comparando os huns com os outros, de sorte que, 

sem ser esse o meu intento, vim a compor hum tratado, que se se publicasse 

poderia ser útil aos principiantes, e servir também como promptuario aos mais 

avançados.” 838 

O pintor teve acesso aos tratados mais importantes.839  

Encontra-se no Tratado de Arquitectura…, as transcrições e resumos feitos por Cyrillo a 

partir dos vários livros. Nas diversas páginas de estudo, que constituem esta 

                                                             
835 Machado, Cyrillo Volkmar 1794. Conversações…, op. cit., pp. 64-65. 
836 Idem, ibidem, p. 78. 
837 Machado, Cyrillo Volkmar 2002. Tratado de Arquitectura & Pintura – Cirilo Wolkmar Machado, ed. 
fac-símile, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. 
838 Machado, Cyrillo Volkmar 1823. Collecção de Memorias…, op. cit., p. 249. 
839 Sobre a Biblioteca de Cyrillo pode ler-se o Arruda, Luísa 1999. Cyrillo Wolkmar…, op. cit. Cyrillo 
estudou as obras de arquitectura e de engenharia de Marco Vitrúvio (século I a. C.), Sebastiano Serlio 
(1475–1554), Giacomo Vignola (1507–1573), Andrea Palladio (1508-1580), Vicenzo Scamozi (1553–
1616), Charles Errard (1606–1689). Estudou também o tratado de pintura com o título O Grande Livro 
dos Pintores, ou a Arte da Pintura de Gerard de Lairesse (1640–1711) e o livro de desenho Méthode pour 
Apprendre le Dessin, de Charles-Antoine Jombert do ano de 1755. 
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publicação, este artista demonstrou a necessidade de manter o Desenho em paralelo 

com a escrita reproduzindo as imagens dos textos originais. 

Os desenhos que complementam as suas transcrições ilustram as ordens 

arquitectónicas, as edificações, as fortalezas, os elementos decorativos, as estruturas e 

as plantas dos edifícios. Nestes desenhos Cyrillo Volkmar Machado seleccionou 

diferentes partes e desenhou pormenores de elementos dos edifícios: janelas, 

ornamentos, frisos, florões, portas, arcos, nichos, colunas, bases de colunas.840 

Do estudo que fez do tratado de pintura de Gerard de Lairesse, O Grande Livro dos 

Pintores ou a Arte da Pintura,841 realizou apenas alguns desenhos de pequena 

dimensão tendo dado prioridade à transcrição e resumo dos textos. 

O interesse pelo O Methodo para Apprender o Desenho,842 de 1755, levou-o a 

aprofundar os seus conhecimentos sobre o Desenho e o corpo humano, transcrevendo 

os seguintes capítulos: Da Estructura do corpo Humano; Proporçoes do corpo humano; 

do estudo do desenho; das Estatuas antigas.  

O capítulo das Estátuas antigas é ilustrado com um conjunto de desenhos de 

estatuária da Antiguidade Clássica, que Cyrillo Volkmar Machado copia do Méthode 

pour Apprendre le Dessin. São desenhos de estátuas do período clássico, que foram 

eleitas entre muitas, como obras de referência por vários artistas. Deste grande 

conjunto de obras de estatuária clássica, Cyrillo Volkmar Machado desenhou as 

seguintes obras: o Hercules Farnese, a Vénus de Medicis, o Apolo do Bevedere, o 

Antinoo do Belvedere, o Grupo do Laocoonte, o Gladiador Borghese, o Fauno Borghese, 

o Gladiador Moribundo, o Hermafrodita de Borghese, o Egypcio do Capitolio.  

Os desenhos de estátua são acompanhados de informação escrita. Cada obra 

escultórica surge com um texto onde Cyrillo Volkmar Machado nos informa sobre os 

aspectos mais importantes: identifica o autor da estátua; identifica o proprietário à 

qual pertenceu a escultura; refere a influência da escultura no ensino e a sua 

respectiva vantagem; faz referência aos diversos restauros efectuados em cada obra; 

estabelece relações de beleza com a obra; enumera alguns defeitos existentes na 

escultura; estabelece uma comparação com outras estátuas; faz algumas descrições 

                                                             
840 Ver Machado, Cyrillo Volkmar 2002. Tratado de Arquitectura…, op. cit., pp. 33-191. 
841 Idem, ibidem, op. cit., p. 193. 
842 Obra com o título original de Méthode pour Apprendre le Dessin, de Charles-Antoine Jombert. 
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anatómicas; refere a sua localização; demonstra as proporções na estátua; informa 

sobre as inscrições existentes em cada obra escultórica. 

 

Cyrillo Volkmar Machado desenhou as seguintes estátuas: o Hercules843, A Vénus844, O 

Apollo do Vaticano845, o Antinoo846, o Laocoonte847, o Gladiador848, o Fauno849, o 

Minino Baco850, o Faunosinho851, o Mirmillo ou Gladiador Moribundo852, Pan e 

Apolo853, o Hermafrodita854, o Satiro de Ludovice855, o Egypcio do Capitolio856, o Nilo857. 

                                                             
843 Ver Machado, Cyrillo Volkmar 2002. Tratado de Arquitectura…, op. cit., p. 317. 
844 Idem, ibidem, p. 317. 
845

 Idem, ibidem, p. 319. 
846 Idem, ibidem, p. 319. 
847 Idem, ibidem, p. 321. 
848 Idem, ibidem, p. 321. 
849 Idem, ibidem, p. 329. 
850 Idem, ibidem, p. 329. 
851 Idem, ibidem, p. 329. 
852 Idem, ibidem, p. 329. 
853 Idem, ibidem, p. 329. 
854 Idem, ibidem, p. 329. 
855 Idem, ibidem, p. 329. 
856 Idem, ibidem, p. 329. 
857 Idem, ibidem, p. 331. 

Fig. 29  Cyrillo Volkmar Machado 
in Tratado de Arquitectura & Pintura –  
Cirilo Wolkmar Machado, p. 321 
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Contudo, algumas obras de escultura são apenas referidas em texto, o pintor não 

realizou qualquer desenho, como são exemplo as seguintes estátuas: os Lutadores, o 

Fauno Tocando Flauta, o Rotador e o Torso. 

Todos os desenhos que Cyrillo Volkmar Machado realizou são o resultado dos estudos 

que tinha vindo a desenvolver pelo interesse que demonstrava pelo corpo humano. 

Trata-se de desenhos que fazia para ampliar a sua própria formação e conhecimento. 

Os textos que foi transcrevendo sobre o corpo humano e sobre os restantes temas, 

foram sempre acompanhados com desenhos. 

 

As estátuas desenhadas por Cyrillo Volkmar Machado são essencialmente 

representações para um estudo aprofundado sobre as proporções. Todas as obras de 

estatuária, anteriormente referidas, surgem desenhadas em poses de frente, de perfil, 

e de costas, com as respectivas medidas. O desenho do pormenor surge em paralelo 

com os seus estudos, acompanhando a representação das obras de escultura na sua 

totalidade. A cabeça, os pés, os braços, as pernas, os dedos, o tronco, são partes das 

Fig. 30  Cyrillo Volkmar Machado 
in Tratado de Arquitectura & Pintura –  
Cirilo Wolkmar Machado, p. 323 
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estátuas que o artista seleccionou para desenhar e completar a análise de cada obra, 

não desprezando a colocação das respectivas medidas. 

O artista considerou importante o estudo da antiguidade clássica. Estudou as obras 

que eram a referência para os vários artistas europeus, recorrendo a tratados e a livros 

que continham as maiores referências sobre as obras de estatuária mais relevantes. 

Considerou as obras de estatuária como suporte para o estudo, para o conhecimento e 

para a sua própria formação e para a formação dos seus discípulos. 

 

 

Para além deste conjunto de obras publicadas, Cyrillo Volkmar Machado deixou um 

grande conjunto de manuscritos e desenhos. Estes trabalhos do artista encontram-se 

na Biblioteca da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa e constituem uma 

importante fonte de informação artística do século XVIII em Portugal. 

Nestes manuscritos encontram-se vários temas estudados, destacando-se pela sua 

quantidade, a temática do Corpo Humano. Dentro deste tema, Cyrillo Volkmar 

Machado estudou as Proporções do Corpo Humano, aprofundou os seus 

Fig. 31  Cyrillo Volkmar Machado 
in Tratado de Arquitectura & Pintura –  
Cirilo Wolkmar Machado, p. 319 
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conhecimentos de Anatomia, fazendo estudos de Osteologia e Miologia. Para estes 

estudos, recorreu a modelos que o pudessem auxiliar a aprofundar os seus 

conhecimentos. Como objecto para os estudos anatómicos, utilizou algumas obras 

importantes de estatuária, como é exemplo: o Ecorché, de Jean-Antoine Houdon   

(1741–1828); a Vénus de Medicis; o Antinoo; o Fauno do Cabrito; o Rapaz do Espinho; o 

Hercules Farnese; o Fauno Barberini; o Hermes de Praxiteles. 

As obras de estatuária que desenhou nestas diversas folhas soltas, demonstram a 

importância que estas peças de escultura tinham para a aprendizagem e formação dos 

grandes artistas e dos seus discípulos. Nos seus manuscritos os desenhos das obras de 

escultura clássica estabelecem uma relação com os desenhos realizados pelo 

estatuário Joaquim Machado de Castro.858 

Ambos estudaram através do desenho de modelos de estatuária clássica mais 

relevantes, como demonstram o Livro de Estátuas C e os desenhos de Cyrillo 

pertencentes à Biblioteca da Academia de Belas Artes. 

 

2.5.  Francisco de Assis Rodrigues 

 

“Pois o Desenho he a essencia da Esculptura.”859 

 

Francisco de Assis Rodrigues, nasceu em Lisboa em 1801 e faleceu, na mesma cidade, 

em 1877. Seu pai, Faustino José Rodrigues (1760–1829) foi um dos mais importantes 

escultores que participou na execução da estatuária do Palácio da Ajuda. A formação 

de Francisco de Assis Rodrigues revela grande influência de seu pai e de Joaquim 

Machado de Castro.860 

Deste modo, começou a aprender a arte da escultura e do desenho ao mesmo tempo 

que estudava outras línguas como, o francês, o inglês, estudando também 

Humanidades. 

                                                             
858 Ver os desenhos no Volume II de Anexos, p. 67. 
859 Rodrigues, Francisco de Assis 1829. Memoria d´Esculptura, Apresentada e Preferida no Concurso para 
Provimento do Lugar de Professor Substituto da Aula e Laboratório d´Esculptura. Lisboa, Impressão 
Regia, p. 14. 
860 Francisco de Assis Rodrigues ainda foi um discípulo de Joaquim Machado de Castro e por este motivo 
deu continuidade à tradição da oficina do grande estatuário português do século XVIII. Faustino José 
Rodrigues, seu pai, fora igualmente discípulo de Joaquim Machado de Castro. Cf. França, José-Augusto 
1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 246-247. 
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A aula e laboratório de escultura, pertencente à Repartição das Obras Públicas, 

receberam Francisco de Assis Rodrigues com 11 anos de idade, aula que tem como 

professor proprietário o escultor Joaquim Machado de Castro. Com a sua idade, inicia-

se como ajudante nesta aula, passando mais tarde a ser professor em 1823, 

substituindo o seu pai Faustino José Rodrigues. 

A presença em Portugal do diplomata alemão e coinnoisseur Conde Atanasio 

Raczynski861 (1788–1874), com o objectivo de reunir informação para as suas obras 

sobre arte portuguesa,862 tornou-se determinante para Francisco de Assis Rodrigues. 

De facto, este relacionamento com o diplomata deu ao escultor novas perspectivas 

teóricas e possibilitou-lhe a consulta de fontes bibliográficas da actualidade. 

Em 1836, ao ser fundada a Academia Nacional de Belas Artes, Francisco de Assis 

Rodrigues foi nomeado professor proprietário da disciplina de Escultura, caracterizado 

como um homem cordato, honesto e um professor competente.863 Alguns anos mais 

tarde, em 1845,864 pelas suas qualidades e competências foi proposto como director 

geral da Academia devido ao falecimento do Dr. Francisco de Sousa Loureiro        

(1772–1844). 

Devido ao seu mérito profissional recebeu várias distinções: as honras de Oficial da 

Ordem de Santiago; Conselheiro de Estado e a comenda como Comendador da Ordem 

de Isabel a Católica. 

 

2.5.1.  Obra escultórica 

 

Os escultores da Academia de Belas Artes receberam ordens do governo para a 

execução do conjunto de estátuas que viria a ser colocado no teatro D. Maria II. Ficaria 

da responsabilidade dos escultores a qualidade das obras apresentadas e a capacidade 

                                                             
861 O conde Atanásio Raczynski foi um diplomata prussiano de origem polaca, que permaneceu em 
Portugal durante três anos com o objectivo de estudar a arte em Portugal a sua formação era 
caracterizada por uma tradição clássica, como tal, percorreu os caminhos do Grand Tour no século XVIII. 
Da sua autoria são as obras: Les Arts en Portugal, publicada em Paris no ano de 1843; Dictionnaire 
historico-artistique de Portugal, publicado em 1847. Ver Zielinska, Maria Danilewicz 1981. Atanásio 
Raczynski - 1788-1874, Um Historiador de Arte Portuguesa. Boletim da Academia Nacional de Belas-
Artes, Nº 3, 3ª Série, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, pp. 51-52. 
862 Cf. Zielinska, Maria Danilewicz 1981. Atanásio…, op. cit., p. 51. 
863 Cf. França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 223. 
864 Francisco de Assis Rodrigues foi director da Academia de Belas Artes de Lisboa de 1845 até 1876.     
Cf. Lisboa, Maria Helena 2007. As Academias…, op. cit., p. 529.  
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de resposta perante o governo. As obras de estatuária ficaram a cargo de dois mestres 

da Academia de Belas Artes: Francisco de Assis Rodrigues, escultor e António Manuel 

da Fonseca (1796–1890), pintor.865 A Francisco de Assis Rodrigues foi atribuído a 

decoração escultórica para o novo Teatro Nacional D. Maria II, teatro de ópera, uma 

obra importante para a cidade de Lisboa. A estátua Gil Vicente colocada ao centro 

sobre o frontão, a Tália, a musa da Comédia e a Melpomena, a musa da Tragédia, são 

também estátuas colocadas na fachada de sua autoria. No tímpano, a composição com 

as figuras de Apolo e as Musas. Pertencentes à fachada deste Teatro, e inseridas nas 

tabelas do ático, os quatros relevos simbolizando as quatros partes do dia, e que foram 

igualmente executadas por Francisco de Assis Rodrigues, embora os desenhos tenham 

sido da autoria de António Manuel da Fonseca.866 

O escultor executou apenas uma estátua para o Palácio Nacional da Ajuda, a Piedade. 

No entanto esta atribuição permanece duvidosa devido ao facto de Faustino José 

Rodrigues, como seu pai e seu mestre, “[…] certamente terá orientado a execução 

desta estátua, feita a partir de um modelo seu […]”867. Provavelmente o seu primeiro 

trabalho. 

A estátua Nayade, realizada em 1835,foi colocada no passeio público integrada numa 

cascata no Parque Eduardo VII.868 

A sua participação nas Exposições Trienais da Academia Nacional de Belas Artes foi 

constante, expondo obras com grande rigor académico. Na primeira exposição trienal 

da Academia de Belas Artes, de 1840, participou com o relevo Tomada de Silves aos 

Mouros. Em 1843, na segunda trienal, apresentou o trabalho com o título O Génio da 

Nação Portuguesa Coroando Camões. Apresentou-se na terceira exposição da 

Academia, em 1852, com as diferentes peças de Escultura concebidas para a Fachada 

do Teatro Nacional D. Maria II, que já referimos, e também O Silencio a Sagrada 

Família, Flora, e Zéfiro, o Busto de Castilho e o Busto de Benjamim Comte. O Génio da 

Musica e a Estátua de Camões foram as duas obras de escultura que Francisco de Assis 

                                                             
865 Cf. França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 245. 
866 Cf. França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, op. cit., p. 245. 
867 Pinho, Elsa Garrett 2002. Poder e Razão…, op. cit., p. 100. 
868 Câmara Municipal de Lisboa 2005. Arte Pública – Estatuária e Escultura de Lisboa – Roteiro, Lisboa, 
Câmara Municipal de Lisboa, p. 137. 
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Rodrigues deu a conhecer na quarta exposição da trienal de 1856. A Santíssima Virgem 

foi o trabalho da quinta exposição, de 1861. 

Para além dos temas apresentados nas Trienais, o escultor interessou-se pela 

representação do poeta Luís Vaz de Camões (1524–1580), realizando estátuas e bustos 

do poeta. Um busto de Camões teve início em 1835. Em 1843, realizou a composição 

Camões Coroado pelo Génio da Nação Portuguesa. Em 1854 surge a Estátua de 

Camões, em tamanho natural, fundida em gesso e exposta em 1856, que existe na 

Coleção de Escultura da Faculdade de Belas Artes de Lisboa.869 

Algumas das suas obras de escultura, nomeadamente os bustos, permanecem nas 

reservas dos museus nacionais, como o Museu do Chiado e o Museu Soares dos Reis. 

Tratam-se dos bustos em gesso e bronze de figuras ligadas às artes, como o poeta 

António Feliciano de Castilho (1800-1875) e o Marquês de Sousa Holstein (1838-1878). 

Como mestre na Academia de Belas Artes, Francisco de Assis Rodrigues continuava a 

divulgar os princípios e ensinamentos do estatuário Joaquim Machado de Castro 

seguindo um neoclassicismo empírico, como afirmou José-Augusto França.870 

 

2.5.2.  Concurso para o Provimento do Lugar de Professor Substituto da aula e 

          Laboratorio d´Esculptura 

 

Relativamente à teoria da arte destacam-se: a Memoria d´Esculptura...;871 o Methodo 

das Proporções…;872 o Diccionario Technico....873 

No âmbito do ensino académico, a Memoria d´Esculptura… constitui um texto 

apresentado a concurso para nomeação como professor substituto da Aula e 

Laboratório de Escultura, no concurso público em 1829, para a Aula e Laboratorio 

d´Esculptura a funcionar nas obras do Palácio da Ajuda. Apesar de ser uma prova 

académica, constitui depois uma obra de referência para os discípulos, pelo facto de 

                                                             
869 Cf. Soares, Elisa; Carneiro, Paula Dias & Santos, Paula Mesquita dos 1999. As Belas Artes do 
Romantismo em Portugal, Lisboa, Instituto Português Museus – Ministério da Cultura, pp. 298-301. 
870 Cf. França, José-Augusto 1990. A Arte em Portugal…, vol I, op. cit., p. 247. 
871 Memoria d´Esculptura, Apresentada e Preferida no Concurso para Provimento do Lugar de Professor 
Substituto da Aula e Laboratório d´Esculptura, publicada em 1829. Esta memória com o desenho é 
escrita e apresentada em 1823 data do concurso. 
872 Methodo das Proporções, e Anatomia do Corpo Humano, Dedicado á Mocidade Estudiosa, que se 
Applica ás Artes do Desenho., publicada em 1836. 
873 Diccionario Technico e Historico de Pintura, Esculptura, Architectura e Gravura, publicado em 1875. 
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ser explicativa de processos técnicos da escultura e de se orientar pela visão classicista. 

Todo o processo de aprendizagem da Escultura é descrito, enumerando as diversas 

capacidades que competem aos alunos para que tenham uma aprendizagem com 

método. 

Na Introdução, Francisco de Assis Rodrigues faz referência aos grandes escultores da 

Antiguidade Clássica e do Renascimento. O escultor propõe desenvolver dois assuntos: 

a Teoria e a Prática da Arte. No primeiro ponto, destacam-se alguns assuntos do 

interesse para esta investigação, nomeadamente, o elogio a duas obras de estatuária 

Clássica, o Apolo do Belvedere pela sua beleza e o Laocoonte pela expressão, por 

considerar serem obras de referência e um objectivo a alcançar para os futuros 

escultores. Contudo, para se ser Escultor não seve apenas ter génio natural, tem de 

haver o estudo e a prática.874 Francisco de Assis Rodrigues afirma ainda a importância 

do gosto e das invenções, assim como o Desenho e o estudo da Natureza para a boa 

formação do Escultor.875O Desenho é considerado a base e o fundamento da Escultura, 

como referimos anteriormente, sendo o primeiro conhecimento que o Escultor deve 

adquirir, como afirmou o artista: 

“Como poderá o Esculptor trabalhar com methodo, e proseguir com perfeição as 

suas obras em pedra, que he o fim dos seus estudos, se elle ignorar o Desenho, 

que he, como se disse, o principio, e o fundamento da Esculptura?876  

Sobre a aprendizagem através do Desenho, seria importante copiar a partir das 

estampas, tirando delas o que de mais belo elas tivessem. Deve-se desenhar das 

estampas e depois deve “[…] passar-se ao estudo dos Gessos, e deste ao Natural.”877 

Neste ponto, o artista descreve o método de aprendizagem que era aplicado nas 

academias e escolas de arte. 

O segundo ponto da Memória, talvez o mais importante para a Escultura, relaciona-se 

com a prática e ou ato de fazer, desde a modelação do barro, passando pela formação 

em gesso, até à concretização final da obra em pedra. Francisco de Assis Rodrigues 

refere-se sempre ao trabalho de escultura para terminar numa obra em pedra, todas 

as orientações nesta Memória…, são no sentido de produzir uma escultura ao nível das 

                                                             
874 Cf. Rodrigues, Francisco de Assis 1829. Memoria d´Esculptura…, op. cit., p. 6. 
875 Cf. Idem, ibidem, p. 7. 
876 Idem, ibidem, p. 7. 
877 Idem, ibidem, p. 9. 
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duas que mencionou no início do primeiro ponto. Outras orientações técnicas são 

descritas como o uso devido dos instrumentos: a passagem da obra para a pedra; a 

técnica de ampliação; descrição detalhada das várias fases até se chegar à obra final, e 

o conhecimento que o Escultor deve ter da pedra para a saber trabalhar. O Desenho é 

novamente evocado, realçando a sua importância na produção escultórica, sendo 

necessário conhecer também as “[…] as Proporções, a Anatomia, os Escorços, o Claro-

escuro, e ainda a Composição[…]”878. 

Como se pode concluir, para Francisco de Assis Rodrigues o Desenho constitui uma 

estrutura fundamental para um futuro escultor. 

A prova para professor da Aula e Laboratório de Escultura constitui-se por esta 

Memória d´Esculptura… e por uma prova de desenho. 

Assis Rodrigues desenhou o Grupo do Laocoonte para esta prova.879 O desenho do 

Grupo do Laocoonte faz parte de um conjunto de quatro desenhos realizados em Abril 

de 1829, para o referido concurso. Juntamente com Francisco de Assis Rodrigues, 

estiveram no concurso: Constantino José dos Reis,880 Joaquim Pedro Aragão          

(1801-?),881 Nicolau José Possollo,882 que realizaram igualmente um desenho do Grupo 

do Laocoonte. 

Trata-se de um desenho único, ainda não publicado pertencente ao Gabinete de 

Desenho do Museu Nacional de Arte Antiga, distinguindo-se claramente dos outros 

desenhos do concurso pela sua qualidade. O Grupo do Laocoonte foi desenhado quase 

de frente, segundo o mesmo modo de iluminação nos desenhos pertencentes à 

Coleção do Desenho Antigo: um foco luminoso do lado esquerdo. Para este desenho, 

foram utilizados os meios riscadores: o lápis, o carvão, o lápis preto e o giz branco, que 

valorizaram todo o trabalho ao acentuar as zonas luminosas. Não se trata de um 

desenho de estátua com as mesmas características daqueles que têm vindo a ser 

                                                             
878 Idem, ibidem, p. 15. 
879 Este desenho tem as dimensões de 58 x 44 cm. No canto superior direito do desenho existem as 
seguintes frases manuscritas a tinta preta: “ Desenho preferido no Concurso que se fez pª. O 
provimento do Lugar de Professor Substituto da Aula d´Esculptura. Foi desenhado nos tres dias, 7,8, e 9 
de Abril de 1829, por Francisco de Assís Roize, Ajudante da mesma Aula.” 
880 Escultor do século XVIII e discípulo de Joaquim Machado de Castro. 
881 Escultor do século XIX, Prof. Agregado da Aula de Escultura da Academia Real de Belas-Artes. 
882 Escultor de fins do século XVIII princípios do século XIX, discípulo de Joaquim Machado de Castro e de 
Faustino José Rodrigues. 
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estudados, este desenho reflecte outros ensinamentos, com outras influências, 

provenientes de outra época. 

 

 

 

O Laocoonte de Francisco de Assis Rodrigues é um desenho com um grau de 

acabamento de acordo com o tempo da prova, apresentando um tratamento gráfico 

mais suave, onde a tensão, a força e a expressão perderam alguma importância 

comparativamente com o que se conhece da estátua. A estátua é devidamente 

caracterizada pelas suas proporções e na expressão dos movimentos e rostos, apesar 

do tratamento mais suave, evitando grandes claro-escuros. Contudo, consegue-se 

perceber a técnica de Assis Rodrigues, ao modelar as formas correctamente para criar 

Fig. 32  Francisco de Assis Rodrigues 
Grupo do Laocoonte 
Gabinete de Desenho do Museu Nacional de Arte Antiga 
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a ilusão do volume, mostrando também os seus conhecimentos de Geometria no 

desenho, mais concretamente na representação rigorosa da base do grupo escultórico. 

O desenho de estátua assume-se portanto como um meio de avaliar as capacidades 

artísticas e pedagógicas.  

No entanto, uma das suas obras diferencia-se desta temática do ensino, enquadrando-

se no conjunto das biografias. Francisco de Assis Rodrigues escreveu uma breve 

biografia do seu pai, o estatuário Faustino José Rodrigues, discípulo do Escultor  

Joaquim Machado de Castro, tendo sido publicada na Revista Universal Lisbonense, 

texto de grande importância para o estudo do escultor Faustino José Rodrigues.883 

 

2.5.3.  O Diccionario Technico e Historico 

 

Como se disse anteriormente, Joaquim Machado de Castro elaborou um Dicionário de 

Escultura, que só foi publicado em 1937. No século XIX, Francisco de Assis Rodrigues 

publica o Diccionario Technico e Historico de Pintura, Esculptura, Architectura e 

Gravura, obra mais abrangente que faltava à arte portuguesa. 

Esta publicação veio a constituir uma referência no estudo das artes, desempenhando 

igualmente um complemento para a formação artistica, ainda hoje utilizada. Como já 

foi referido anteriormente, o dicionário é uma obra única no século XIX em Portugal, 

sendo uma publicação essencial e fundamental para o apoio no ensino das artes. Para 

a sua realização Francisco de Assis Rodrigues consultou os manuscritos de vários 

artistas portugueses sobre a temática das belas artes, de destacar: Filipe Nunes, 

Ignacio de Vasconcellos, Vieira Lusitano, Joaquim Machado de Castro, Cyrillo Volkmar 

Machado, José da Cunha Taborda, Costa Negreiros, e Francisco de Holanda. Para além 

de consultar estes autores nacionais, investigou também em outras obras escritas, 

como são exemplo os dicionários de Roland le Virloys, Daviler, Boutard, Bouillet, 

Viollet-le-Duc, Baldinucci e Martinez,884 e estudou também o Dicionário de Escultura de 

Joaquim Machado de Castro, como o próprio Francisco de Assis Rodrigues cita no seu 

próprio dicionário. 

                                                             
883 Sobre este texto ver Rodrigues, Francisco de Assis 1843. Commemorações – Faustino José Rodrigues. 
Castilho, Antonio Feliciano de 1842-1843. Revista Universal Lisbonense, Jornal dos Interesses Physicos, 
Moraes e Litterarios, Tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, pp. 256-258. 
884 Cf. Rodrigues, Francisco de Assis 1875. Diccionario…, op. cit., p. 5. 
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Algumas definições importantes estão presentes neste dicionário, e têm sido citadas 

no presente trabalho de investigação. Trata-se de definições ligadas às artes, à técnica 

e à história, como as definições de: Antigo, Beleza, Desenho, Estatua, Gesso, Gosto, 

Proporção, que tinham sido primeiramente descritas por Joaquim Machado de Castro 

de uma forma mais simples, recorrendo a exemplos, enquanto que Francisco de Assis 

Rodrigues define de um modo mais estruturado influenciado pelas obras acima 

referidas dos autores estrangeiros que consultou. 

 

2.5.4.  O Methodo das Proporções, e Anatomia do Corpo Humano 

 

O Methodo das Proporções, e Anatomia do Corpo Humano, Dedicado á Mocidade 

Estudiosa, que se Applica ás Artes do Desenho, também foi muito útil na Academia 

para os discípulos de Desenho, Escultura e Pintura. 

 

 
Fig. 33  Francisco de Assis Rodrigues 
Hercules Farnese / Apolo do Belvedere 
Biblioteca Nacional, Lisboa 
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Francisco de Assis Rodrigues elaborou este “[…] pequeno compendio.”885, 

esclarecendo que "[…] não é um tratado amplo e complexo, é sim um resumo das 

medidas mais geraes do mesmo corpo, […]"886. O primeiro capítulo, deste compendio, 

tem por título Methodo das Proporções do Corpo Humano. Como complemento deste 

methodo, acrescenta a seguir as Instrucções de Anatomia.  

Trata-se de um estudo aprofundado sobre o corpo humano, onde o escultor faz uma 

descrição das diferentes partes do corpo humano, referindo a estrutura óssea, o 

conjunto dos músculos, dedicando ainda uma página ao estudo das veias mais 

superficiais. Portanto, Proporção e Anatomia do corpo humano são abordadas na 

primeira parte. 

Relativamente ao capítulo As Proporções do Corpo Humano Medidas sobre as mais 

Bellas Estatuas da Antiguidade, é dedicado ao estudo da Escultura da Antiguidade 

Clássica.  

Francisco de Assis Rodrigues considerava essencial para a sua própria formação e para 

a formação dos seus discípulos o estudo da Antiguidade Clássica, para que estas obras 

pudessem tornar-se uma referência de base para os trabalhos artísticos: 

“Que fará por tanto o Desenhador no meio de tantas difficuldades? Eu não vejo 

senão a Antiguidade, a que elle possa consultar com confiança.”887 

Seleccionou para o seu compendio algumas das obras que eram consideradas uma 

referência universal: o Hercules de Farnese, a Venus de Medicis, o Apollo do Vaticano, 

o Antinous, e o Egypsio do Capitolio: 

“Por isso se devem escolher no grande numero, que existe, aquellas, que tem a 

approvação universal, e que os mais famosos Desenhadores olhão com 

admiração, e apresentão como os modelos mais seguros.” 888 

Estas obras de escultura estão presentes num conjunto de estampas, representadas de 

diferentes pontos de vista, com as respectivas medidas. Cada uma destas estátuas da 

Antiguidade Clássica é devidamente identificada com um texto que descreve a sua 

                                                             
885 Rodrigues, Francisco de Assis 1836. Methodo das Proporções e Anatomia do Corpo Humano, 
Dedicado á Mocidade Estudiosa, que se Applica ás Artes do Dezenho, Lisboa, Typographia de A. S. 
Coelho & Comp.ª, p. 3. 
886 Idem, ibidem, p. 3. 
887 Idem, ibidem, s/p. 
888 Idem, ibidem, s/p. 
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aptitude, como é representada e a sua origem. No seguimento destas identificações e 

descrições, são apresentadas as páginas com os desenhos das estátuas. 

 

 

 

 

Assim, o método de ensino baseado em princípios de tradição Clássica é 

rigorosamente seguido por Francisco de Assis Rodrigues. O gosto que tinha pela 

Antiguidade Clássica foi uma influência do seu pai Faustino José Rodrigues, discípulo 

de Joaquim Machado de Castro. 

Francisco de Assis Rodrigues chegou a ser aluno de Joaquim Machado de Castro, 

embora a influência maior tenha sido de seu pai, um seguidor dos princípios clássicos.  

As aulas de escultura e de desenho estavam equipadas com modelos para o ensino e 

formação do gosto. O escultor utilizou as cópias das obras mais emblemáticas e 

consideradas as mais importantes desde o Renascimento. O seu compendio Methodo 

das Proporções…, constitui um exemplo de manual para o ensino artístico baseado na 

Fig. 34  Francisco de Assis Rodrigues 
Vénus de Medici / Antinoo 
Biblioteca Nacional, Lisboa 
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estatuária clássica, modelo para o entendimento das proporções e anatomia do corpo 

humano. 

Os desenhos das estátuas que integram o compendio de Francisco de Assis Rodrigues e 

as estatuas que constam em Les Proportions du Corps Humain Mesurées sur les plus 

Belles Figures de L´Antiquité de Gérard Audran (1640-1703), apresentam grande 

semelhança do ponto de vista formal. A obra de Audran foi o estudo mais importante 

sobre a representação e medição das estátuas, como obra pioneira no género.889 

Conforme refere Gérard Audran, o objectivo não é determinar regras, mas mostrar a 

beleza das proporções nas diversas estátuas da Antiguidade Clássica.890 Por este 

motivo, o desenho destas estátuas serviam de fonte para se conhecer as proporções 

que davam origem aos modelos de beleza instituídos. O gravador considerava também 

que os artistas deviam conhecer as proporções, porque sem esse conhecimento não 

poderiam criar figuras belas, proporcionadas e com harmonia, e essa fonte de 

conhecimento encontrava-se nas obras do antigo.891 Sobre o modo como as estátuas 

se apresentam desenhadas, Gérard Audran refere-se ao facto das mesmas surgirem 

apenas desenhadas com linha, sem qualquer sombreado não tendo sido criado a ilusão 

de volume, contudo, as estátuas estão rigorosamente medidas com as proporções 

exactas.892  

Francisco de Assis Rodrigues respeitou a coerência dos desenhos da versão francesa, 

mantendo igualmente o desenho com recurso à linha, não procurando dar a noção de 

volume. As estátuas escolhidas por Assis Rodrigues são portadoras da harmonia, 

beleza, e serenidade, que estavam de acordo com os valores estéticos da estatuária do 

período Neoclássico. A figura de Laocoonte, os filhos de Laocoonte, o Gaulês 

Moribundo, assim como o Gálata Luduvisi são obras de estatuária portadoras de uma 

expressão, distanciando-se dos princípios estéticos defendidos por Assis Rodrigues. 

O estudo métrico das estátuas por Gérard Audran não foi a única fonte de interesse 

para Francisco de Assis Rodrigues, o Prologo., que consta na obra As Proporções do 

                                                             
889 Cf. Richardson, Tom (trad. de) 2010. Gérard Audran´s The Proportions of the Human Body, USA, 
Published Tom Richardson, p. 11. Denis Diderot reproduziu as mesmas imagens do livro de Audran na 
sua enciclopédia, ver Diderot, Denis & d´ Alembert, Jean Le Rond 2001. L´Encyclopédie Diderot & 
D´Alembert. Dessin – Peinture. Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts 
Méchaniques, avec leur Explication. Dessin – Peinture, Paris, Bibliothèque de L´Image. pl. XXXIII-XXXVIII. 
890 Cf. Richardson, Tom (trad. de) 2010. Gérard Audran´s…, op. cit., p. 14. 
891 Cf. idem, ibidem, pp. 22-23. 
892 Cf. idem, ibidem, p. 25. 
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Corpo Humano… é a tradução de uma parte da Introdução de Les Proportions du Corps 

Humain…. Os primeiros parágrafos da obra original foram traduzidos e antecedem os 

desenhos das estátuas escolhidas por Assis Rodrigues. A partir do texto original, 

Francisco de Assis Rodrigues partilha da obrigatoriedade dos artistas conhecerem as 

proporções do corpo humano, para não criarem figuras “[…] estropeadas, e 

monstruosas.”893 O escultor manteve-se de acordo relativamente à dificuldade que 

existe em conseguir a justa proporção, pelo facto de as melhores proporções residirem 

na Bella Natureza. O escultor conclui o Prologo. concordando uma vez mais com 

Gérard Audran, quando afirma que os artistas encontram soluções e confiança na 

Antiguidade,894 como tínhamos referido. 

A obra de Gérard Audran, do século XVII, foi a fonte para o primeiro compendio em 

português datado no século XIX, revelando a permanência dos modelos clássicos no 

ensino da Academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
893 Rodrigues, Francisco de Assis 1836. Methodo das Proporções…, op. cit., Prólogo s/p. 
894 Cf. idem, ibidem, Prólogo s/p. 
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III  DESENHO E ESCULTURA – AS COLEÇÕES DA F.B.A.U.L 

 

1  O Desenho – da Estampa ao Desenho de Figura Humana 

 

1.1.  Os Elementos do Desenho 

 

 

 

 

 

Na Coleção de Desenho Antigo surge outro género de obras com igual importância a 

nível pedagógico, como os Elementos de Desenho Colligidos e Adaptados pela 

Academia das Bellas Artes de Lisboa para o Uso dos Seus Discipulos.895. 

A Academia de Bellas Artes de Lisboa decidiu publicar, em 1840, um conjunto de 

páginas litografadas a que deu o nome de Collecção de principios de Desenho.896 Estas 

                                                             
895 Sobre este Manual escreveu Luísa Arruda. Na sua perspectiva, desenvolveu uma análise comparativa 
com outros manuais de desenho. Cf. Arruda, Luísa 2012. Imagens do Corpo na Academia de Belas-Artes 
– Método de Aprender o Desenho. Tavares, Cristina Azevedo (org.), Representações do Corpo na Ciência 
e na Arte, Lisboa, Edições Fim de Século, pp. 139-151. 
896 O conjunto das várias páginas soltas com as dimensões de 35,5 x 56 cm e de 66 x 50 cm, tem por 
título Lições e apresenta em cada uma dessas páginas alguns exercícios e desenhos com caracter 
pedagógico. 

Fig. 35  Joaquim Rafael 
Sem título 
Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados… 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes 
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litografias surgiram da necessidade de se ter uma coleção de estampas para os alunos 

poderem estudar que lhes desse a conhecer o bom gosto.897 Circulavam algumas 

estampas e cópias de obras importantes de diferentes nacionalidades, embora a 

qualidade destas reproduções não fosse suficientemente boa para poder dar uma boa 

formação aos discípulos. 

O Vice Inspector da Academia de Belas Artes de Lisboa, da época, o Conde de Mello 

deu ordens para que se realizasse a referida Collecção que faltava para dar aos 

discípulos da Academia uma boa formação. Para o ensino do Desenho não existia uma 

publicação ou coleção adequada que ensinasse um método de trabalho com rigor.898 

A esta Collecção foi dado o título Elementos de Desenho Colligidos e Adaptados pela 

Academia das Bellas Artes de Lisboa para o Uso dos Seus Discipulos., sendo “[…] 

Joaquim Rafael (Porto, 1783-1864), pintor e professor proprietário da Aula de 

Desenho, […]”899 o autor dos desenhos presentes nas litografias. Tornou-se um dos 

melhores elementos de estudo para o Desenho, juntamente com a publicação de 

Francisco de Assis Rodrigues com o título Methodo das Proporções e Anatomia do 

Corpo Humano, Dedicado á Mocidade Estudiosa, que se Applica ás Artes do Dezenho., 

publicado em 1836.900 

A Collecção de principios de Desenho é constituída essencialmente por desenhos 

pensados para serem copiados e adquirir alguma prática e destreza manual. No 

entanto, as duas primeiras folhas da Collecção têm uma componente teórica sobre o 

Desenho: Definições e Princípios e Methodo de Aprender o Desenho. A primeira parte, 

Definições e Princípios, faz-se uma introdução à Geometria, e realça-se a sua 

importância para construir as proporções dos corpos. Na sequência desta introdução, 

seguem-se algumas definições dos elementos que fazem parte dos princípios da 

geometria: ponto, linha, superfície e corpo. Outras definições são dadas, 

nomeadamente sobre as figuras planas mais elementares: triangulo, quadrado, oval, 

elipse.  

                                                             
897 Cf. Documento em anexo nº 1. 
898 Cf. Rafael, Joaquim 1840. Elementos do Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas 
Artes de Lisboa para uso de seus Discipulos. Lisboa, Imprensa Nacional/ Academia Nacional das Bellas 
Artes, s/p. 
899 Arruda, Luísa (coord. de) 2010. Desenho Antigo na Coleção da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, Lisboa, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, p. 139. 
900 Na Advertencia. e Prefação. das publicações referidas é descrito pelos autores que as obras tinham 
sido pensadas para auxiliar o estudo dos alunos que se dedicavam às artes. 
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O Methodo de Aprender o Desenho, página que se segue às Definições e Princípios, 

trata dos aspectos mais direccionados com a teoria do Desenho. A primeira 

preocupação é definir Desenho, afirmando ser uma arte capaz de “…representar os 

objectos naturaes e artificiaes por meio de linhas…”901. É realçada a importância da 

Geometria para auxiliar a representação dos corpos, defendendo-se que o desenho 

deve ser iniciado com os estudos de Geometria. A partir deste conhecimento adquirido 

os alunos sabiam também traçar linhas e desenhar formas simples sem recorrer aos 

instrumentos para desenhar com rigor, como o compasso e a régua. Os alunos 

deveriam progredir e dar início ao estudo da cabeça humana desenhando partes da 

mesma. No princípio, os desenhos seriam apenas realizados com linhas de contorno, 

para depois se introduzirem as sombras.902  

Nas primeiras folhas desta Collecção, com o título de Lições, os exercícios estão 

direccionados para a aprendizagem da geometria, como foi referido. Começa-se por 

desenhar as primeiras linhas e as figuras planas mais simples, recorrendo a 

instrumentos para traçar com rigor - compasso, régua.903 Desenham-se linhas curvas e 

rectas, paralelas ou cruzadas. A geometria auxilia a construção das formas naturais, 

que nesta página são diferentes modelos de cabelo.904 

São apresentados vários olhos humanos a olhar em diferentes direcções, desenhados 

com o recurso a uma construção geométrica - a circunferência.905 Desenhar as partes 

da cabeça humana, antes de desenhar a cabeça na sua totalidade, é o método 

presente nesta Collecção. A noção de que as partes formam um todo, e só depois de 

conhecermos as partes, poderemos conjuga-las e relaciona-las. A boca e o nariz são 

desenhados em paralelo, mostrando a relação proporcional das formas, tanto de perfil 

como de frente.906 Duas folhas são destinadas às orelhas, onde surgem desenhadas em 

diferentes posições, não deixando de ter uma base geométrica para serem 

desenhadas.907 

                                                             
901 Cf. Rafael, Joaquim 1840. Elementos do Desenho…, op. cit., s/p. 
902 Cf. Silva, Mário Jorge Fernandes Janeiro 2004. O Ensino do Desenho nas Academias de Belas-Artes de 
Lisboa e Porto de 1836-1910, 2 vols.,Tese de Mestrado em Desenho, Lisboa, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, p. 24. 
903 Ver Rafael, Joaquim 1840. Elementos do Desenho…, op. cit., 1ª Lição. 
904 Ver idem, ibidem, 2ª Lição. 
905 Ver idem, ibidem, 3ª e 4ª Lição. 
906 Ver idem, ibidem, 5ª e 6ª Lição. 
907 Ver idem, ibidem, 7ª e 8ª Lição. 
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Depois das partes da cabeça estudadas, estuda-se a cabeça humana na sua totalidade. 

O estudo das partes e depois o todo. Um traçado geométrico mais complexo auxilia a 

construção da cabeça, dando a conhecer as proporções do rosto humano. No desenho 

da cabeça humana, a geometria auxilia a representação da vista de frente, de perfil e a 

três quartos.908 Após a construção da cabeça humana, com o recurso à geometria, 

desenha-se a sua estrutura óssea. O crânio é desenhado e tem uma legenda com o 

nome dos respectivos ossos que o constituem. Um outro desenho apresenta a cabeça 

e em transparência a sua estrutura óssea.909 

As cópias em gesso das estátuas da antiguidade clássica juntavam-se ao estudo da 

Anatomia:  

“Ao desenho dos gessos convém unir o estudo da Anatomia, para que aprendam 

a conhecer a fórma dos ossos e músculos do corpo humano […] dispondo-se por 

este meio a saberem copiar do natural.”910 

Para este manual Joaquim Rafael seleccionou quatro cópias em gesso de obras de 

estatuária Greco-Romana: o busto de Antinoo, o busto do Apolo de Belvedere, a cabeça 

do Laocoonte, o busto da Vénus de Medicis e o busto da Vénus Itálica uma cópia em 

gesso de uma obra do escultor António Canova.  

Estas cópias foram desenhadas juntamente com a respectiva base à qual se adiciona o 

nome da figura representada, com caracteres maiúsculos ou em letra manuscrita.  

A representação destas obras em gesso limita-se ao desenho da vista de frente e de 

perfil, através de uma linha de contorno, sem a modelação do volume ou a construção 

da luz-sombra. 

Não se pretendia introduzir as sombras e dar a agradável noção do volume. Nesta fase 

do Méthodo os discípulos continuavam a aperfeiçoar o traço, copiando a figura com as 

proporções certas. De salientar nestes Elementos do Desenho… que este método para 

se desenhar baseia-se na aprendizagem onde o retrato e o estudo da cabeça humana 

surgem como tema. 

                                                             
908 Ver idem, Ibidem, 9ª, 10ª, 11ª Lição. 
909 Ver idem, Ibidem 12º e 13º Lição. 
910 Cf. idem, ibidem, s/p. 
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As obras de estatuária que ilustram estes Elementos de Desenho são as que Johann 

Joachim Winckelmann fez referência em muitos dos seus textos, valorizando-as e 

considerando-as as mais importantes.911  

 

 

 

 

Trata-se de um conjunto de obras da Escultura Helenística especialmente apreciados 

no século XVIII na Europa e que marcaram o gosto e os padrões de beleza instituídos 

nas escolas e academias de arte, como temos vindo a desenvolver.912 Segundo esta 

influência europeia e em pleno século XIX português, os Elementos do Desenho dão 

uma continuidade ao desenho e ao gosto implementado no período Neoclássico 

apresentando as estátuas, anteriormente referidas, como exemplo a seguir para o 

estudo do Desenho e para a formação do gosto.913 

                                                             
911 Pode consultar-se Winckelmann, Johann Joachim 1959. De la Belleza…. Trata-se de um conjunto de 
textos e correspondência que tem como assunto principal as estátuas da Antiguidade Clássica que o 
autor valorizava. 
912 Cf. Documento em anexo nº 2. 
913 Sobre os modelos usados no ensino académico pode consultar-se Lisboa, Maria Helena 2007. Os 
Modelos de Ensino Académico Seguidos em Portugal. As Academias e Escolas…, op. cit., pp. 442-467. 

Fig. 36  Joaquim Rafael  
Apolo do Belvedere / Laocoonte 
Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados… 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes 
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Neste grupo de obras Helenísticas surge uma obra da escultura neoclássica: a Vénus 

Itálica, do escultor António Canova. A 14ª Lição dos Elementos do Desenho… 

estabelece um paralelo entre o perfil da Vénus Itálica e da Vénus de Médicis, 

demonstrando duas obras de escultura de diferentes épocas com uma grande 

semelhança formal. Através desta página, a 14ª Lição, pode compreender-se também 

como as obras de estatuária da Antiguidade Clássica influenciaram o gosto e os 

modelos de beleza no período Neoclássico,914 modelos que em Portugal se estendem 

pelo século XIX e mesmo ao século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
914 Ver Rafael, Joaquim 1840. Elementos do Desenho…, op. cit., 14ª Lição. 

Fig. 37  Joaquim Rafael 
14ª Lição 
Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados… 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes 
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1.2.  A Coleção do Desenho Antigo 

 

A Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

reúne um número significativo de obras originais de desenho, mais precisamente de 

1294915, que se enquadram num período entre 1830 a 1935.916 No entanto, a Coleção 

possui desenhos de datas anteriores. 

Os desenhos desta Coleção têm diferentes proveniências, sabendo-se que vieram da 

antiga Aula Pública de Desenho, da Academia de Belas Artes e da Escola das Belas-

Artes de Lisboa.917 Na sequência desta convergência de obras no edifício do Convento 

de S. Francisco da Cidade a Coleção do Desenho Antigo nasceu de uma acumulação de 

diversas obras de desenho que se reuniram na Academia das Belas-Artes desde a sua 

fundação.918 

Deste grande conjunto de desenhos, podem identificar-se diferentes tipos de 

desenhos, assim como a sua origem: desenhos escolares realizados na Aula Pública de 

Desenho; desenhos provenientes da Academia de Belas-Artes e Escola de Belas-Artes, 

desenhos premiados em concurso das aulas de Arquitectura Civil, desenhos de cópia a 

partir de estampa, desenhos de estátua, desenhos de ornamentos, desenhos do 

estudo da Anatomia, e desenhos de modelo vivo; conjunto de desenhos de 

pensionistas realizados em Roma e Paris; desenhos de provas de admissão a 

Professores; desenhos destinados a um compêndio de Arquitectura; três desenhos 

destinados a um monumento de homenagem ao Duque de Bragança.919 

Os desenhos são da autoria de muitos dos alunos que frequentaram o ensino artístico, 

que mais tarde se tornaram em artistas importantes na história da arte portuguesa, 

destacando-se entre outros: Adriano de Sousa Lopes (1879-1944), António Soares dos 

Reis (1847-1889), Columbano Augusto Bordalo Pinheiro (1857-1929), Francisco Franco 

(1855-1955), João Cristino da Silva (1829-1977), José Luís Monteiro (1849-1942), José 

Maria Veloso Salgado (1864-1945), José Simões de Almeida (sobrinho) (1880-1950), 

                                                             
915 Cf. Faria, Alberto Cláudio Rodrigues 2008. A Coleção de Desenho…, vol. I, op. cit., Lisboa, p. 19. 
916 Idem, ibidem, vol. IV., pp. 21-131. 
917 Faria, Alberto 2010. Desenho Antigo na Coleção da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Arruda, Luísa 
(coord. de), Desenho Antigo na Coleção da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, p. 19. 
918 Faria, Alberto 2011. A Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (1830-1935): 
Tradição, Formação e Gosto, Lisboa, Fim de Século, p. 53. 
919 Cf. Faria, Alberto 2010. Desenho Antigo…, op. cit., p. 20. 
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José Simões de Almeida Júnior (tio) (1844-1926), José Vital Branco Malhoa            

(1855-1933), Leopoldo Neves de Almeida (1889-1976).920 

Pelas suas características e pelo conjunto de obras que a constitui, trata-se de uma 

coleção que estabelece uma semelhança com outras coleções de desenho europeias, 

pertencentes a academias a escolas de arte. 

Os desenhos de estátua que nos interessam neste capítulo foram realizados num 

período compreendido entre 1874 e 1916, como comprovam as datas existentes nos 

desenhos que tiveram como modelo algumas das cópias mais importantes das obras 

de estatuária da Antiguidade Clássica existentes na Academia de Belas-Artes de Lisboa, 

outros desenhos representam peças que já não existem ou que foram executadas fora 

da Escola de Belas Artes. 

Deste modo, as estátuas: Antinoo Capitolino (FBAUL/ESC/768), Antinoo do Belvedere 

(FBAUL/ESC/698), Apolino (FBAUL/ESC/687), Ares Borghese (FBAUL/ESC/697), 

Discóbolo em Repouso (FBAUL/ESC/691), Fauno com o Cabrito (FBAUL/ESC/668), 

Fauno Dançante (FBAUL/ESC/699), Gladiador Borghese (FBAUL/ESC/724) e o Sileno 

com Dionísio (FBAUL/ESC/723), constituem cópia de estatuária da Antiguidade Clássica 

que fazem parte da actual Coleção de Escultura da Faculdade de Belas Artes. Estas 

cópias foram os modelos para os desenhos existentes na coleção de desenho. No 

entanto, foram encontradas outras estátuas desenhadas pelos alunos, que 

actualmente não existem na Coleção de Escultura da Faculdade. 

Os desenhos do Grupo do Laocoonte (FBAUL/ESC/731) representam um caso 

particular, pelo fato de não existir na Coleção do Desenho Antigo, nenhum desenho 

que mostre o grupo escultórico na sua totalidade. Os desenhos que integram a coleção 

referem-se apenas a fragmentos da figura de Laocoonte, como são exemplo: o 

desenho da cabeça de Laocoonte (FBAUL.577.DA) de Frederico Augusto Alves      

(1876-(?)); os desenhos do tronco com cabeça de Laocoonte (FBAUL.237.DA, 238.DA, 

250.DA, 252.DA) de Maria Emília Arroja (1875-(?)), Clotilde Soares de Azevedo      

(1871-(?)), Hermógenes Júlio dos Reis (1863-(?)) e João dos Santos Lopes, 

respectivamente; o desenho do filho mais velho de Laocoonte (FBAUL.513.DA) da 

autoria de Miguel Torre Queriol (1873-(?)). 

                                                             
920 Sobre os elementos biográficos destes artistas pode ler-se Faria, Alberto Cláudio Rodrigues 2008. A 
Coleção de Desenho…, vol. III, op. cit., pp. 15-402. 
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Nos desenhos do tronco do Laocoonte foi utilizado o carvão e esfuminhos. Os fundos 

não têm qualquer apontamento gráfico, são deixados com a cor do papel, enquanto o 

modelo em gesso é exclusivamente o objecto de estudo, havendo um interesse 

específico na modelação das formas. A utilização do carvão com os esfuminhos foi 

feita de modo a criar manchas suaves, não deixando ler qualquer linha de contorno, 

ajudando a compreender as formas da anatomia e a expressão do rosto. A mesma 

técnica é aplicada para realizar o desenho da cabeça do Laocoonte. 

Na coleção do Desenho Antigo, os desenhos de estátua que nos dão a conhecer a 

escultura na totalidade foram realizados com os materiais mais usados durante a 

aprendizagem do desenho. O carvão com esfuminhos sobre papel foi a técnica usada 

neste conjunto de desenhos das seguintes estátuas: o Antinoo do Belvedere, o Antinoo 

Capitolino, o Apolino, o Ares Borghese, o Discóbolo em Repouso, o Fauno com o 

Cabrito, o Fauno Dançante, o Gladiador Borghese, e o Sileno com Dionísio. Estas cópias 

de estatuária em gesso, são desenhadas na sua totalidade colocadas de frente, de 

perfil ou a ¾.  

O desenho destas obras incidia principalmente na representação fiel das estátuas 

existentes, deixando de parte o registo do espaço envolvente, como foi referido 

anteriormente. Com excepção de três desenhos, onde o fundo é tratado como uma 

superfície uniforme e escura, dando a ilusão de profundidade e fazendo realçar o 

modelo desenhado.921 As estátuas eram desenhadas segundo um único foco de luz, 

devidamente posicionado e a partir dos plintos onde se encontravam colocadas. A 

iluminação foi mais usada do lado esquerdo, de acordo com o estudo dos desenhos, 

contudo, em alguns desenhos percebe-se que a luz estaria posicionada de frente e 

muito excepcionalmente do lado direito, uma característica também comum aos 

desenhos dos fragmentos, bustos, cabeças e máscaras. Do estudo destes desenhos, 

pode-se também concluir que as estátuas tinham a sua base posicionada ou ao nível 

do olhar do observador ou abaixo do olhar do observador. 

Pertence também à Coleção do Desenho Antigo um desenho de maior dimensão, 

116,9 x 91,5 cm, da estátua do Gladiador Borghese (FBAUL.335.DA) da autoria de 

Augusto Valeriano Gameiro. O desenho não tem estudos de luz sombra como 

acontece nos desenhos anteriormente mencionados tratando-se de um desenho 
                                                             
921 Ver desenhos FBAUL. 110.DA, FBAUL. 340.DA, FBAUL. 599.DA. 
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realizado com linhas de contorno, com uma técnica semelhante aos que integram os 

Elementos de Desenho de Joaquim Rafael. 

 

 

 

 

A este grupo de obras de estatuária desenhadas junta-se uma cópia do Esfolado de 

Jean-Antoine Houdon (1741-1828), que teve papel importante no estudo da anatomia 

humana, tendo sido uma obra de estatuária divulgada através de cópias em gesso, 

somente a partir do século XVIII na Europa,922 que mais adiante desenvolvemos. 

O estudo da anatomia teve como modelo a cópia em gesso do Esfolado de              

Jean-Antoine Houdon. Fazem parte, da Coleção de Desenho Antigo, um número 

significativo de desenhos com estudos a partir desta obra de estatuária.923 Trata-se de 

desenhos da estátua completa, realizados com linha de contorno com apontamentos 

de sombra suaves. Estes trabalhos foram efectuados a partir dos pontos de vista mais 

                                                             
922 Ver capítulo sobre o Ecorché de Jean-Antoine Houdon mais à frente, p. 224. 
923 Os desenhos do Esfolado têm dimensões que se compreendem entre os 75 x 55 cm e os 91 x 58 cm. 
Sobre as dimensões dos desenhos pode ler-se Faria, Alberto Cláudio Rodrigues 2008. A Coleção de 
Desenho Antigo, op. cit., vol. IV., pp. 96-105. 

Fig. 38  Sousa Viterbo 
École des Beaux-Arts de Lisbonne - Sale de Dessin de Figure d´après l´antique 
in L´Enseignement des Beaux-Arts en Portugal, p. VI-B 
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simples para a representação, mencionando alguns exemplos: vista posterior 

(FBAUL.358.DA, 401.DA, 414.DA, 427.DA, 434.DA, 443.DA, 445.DA, 453.DA), de José 

Ferreira Chaves (1838-(?)), Joaquim Hilário Sousa (1842-(?)), António Rodrigues Silva 

(1836-(?)), José Joaquim Martins (1841-(?)), desconhecendo-se os autores dos 

restantes desenhos; vista anterior (FBAUL.428.DA) de Gustavo Adolfo Esteves       

(1845-(?)); vista de perfil (FBAUL.393.DA, 424.DA, 425.DA, 442.DA), de Joaquim Hilário 

Sousa, Augusto César Barradas, António Rodrigues Silva e José Ferreira Chaves, 

respectivamente; vista anterior a ¾ (FBAUL.368.DA, 402.DA, 413.DA), de José Ferreira 

Chaves, Joaquim Hilário Sousa, António Rodrigues Silva, respectivamente; e vista 

posterior (FBAUL.395.DA, 422.DA), desenhos de autores desconhecidos. O traçado 

efectuado nestes desenhos para dar a ilusão de sombra é resultado de uma construção 

de linhas cruzadas, criando uma trama, estabelecendo uma semelhança com a trama 

característica das gravuras. O volume das formas da figura esfolada é conseguido 

segundo esta suave construção de tramas, no entanto, a forma cilíndrica que garante 

alguma estabilidade à figura do esfolado, é desenhada de um modo menos rigoroso, 

mais livre e menos minucioso. As diferenças de traçado são mais evidentes nos 

desenhos de perfil do Esfolado (FBAUL.393.DA, 424.DA, 425.DA, 442.DA) de autores 

anteriormente referidos, não deixando de se notar em todos os desenhos desta obra 

de estatuária. 

Os desenhos efectuados a partir deste Esfolado permitia o estudo da anatomia 

humana, como anteriormente se referiu, e em simultâneo tornava-se um documento 

de consulta para a devida aprendizagem. Os diversos Esfolados desenhados foram 

cuidadosamente legendados, todos os músculos, tendões e algumas partes do corpo 

foram assinaladas com letras maiúsculas, fazendo corresponder na legenda a 

respectiva denominação.  

O resultado deste género de trabalhos, permite que estes desenhos se tornem num 

excelente documento, com carácter pedagógico, permitindo a sua consulta para 

aqueles que estudam a anatomia humana, podendo considerar-se uma fonte de 

informação actual. Pode ainda fazer-se outra referência à importância dos desenhos 

do Esfolado de perfil, pelo facto de serem os únicos que mostram a estátua com o 

braço direito estendido, correspondente à sua posição original, que actualmente não 

existe na estátua da Coleção de Escultura. 
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Outras obras de estatuária foram igualmente desenhadas, contudo não existem os 

respectivos modelos na actual coleção de Escultura da Faculdade de Belas Artes: a 

estátua de um Fauno Dançante924 (FBAUL.343.DA) de Ernesto Ferreira Condeixa         

(1858-1933), a estátua de Hermes atando a Sandália925 (FBAUL.326.DA) de autor 

desconhecido, o grupo escultórico Pasquino ou Ajax carregado por um Soldado926 

(FBAUL.294.DA) de José Maria Veloso Salgado (1864-1945), o busto de uma 

Amazona927 (FBAUL.572.DA) desconhecendo-se o autor, um busto de Homero928 

(FBAUL.503, 515.DA) de António Marques Paixão e Maria Emília Arroja, e um retrato 

romano (FBAUL.525.DA) de Adolfo António Silva (1876-1939). 

                                                             
924 Sobre os Faunos ver Reinach, Salmon 1906, Répertoire de la Statuaire Grecque et Romain. (livro 
digital) Deuxième Edition, Paris, 8 vols., Ernest Leroux Éditeur, pp. 134-143. 
925 Sobre esta estátua ver Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100 Chefs-d´Ouvre…, op. cit.,        
pp. 174-175. 
926 Sobre este grupo escultórico ver Haskell, Francis & Penny, Nicholas 2006. Taste and the Antique…,    
op. cit., pp. 291-296. 
927 Sobre este busto ver Boardman, John 1995. Greek Sculpture – The Classical Period, 3ª ed., London, 
Thames and Houson, pp. 216-217. 
928 Sobre a representação de Homero ver Pasquier, Alain & Martinez, Jean-Luc 2007. 100 Chefs-
d´Ouvre…, op. cit., pp. 200-201. 

Fig. 39  António Rodrigues da Silva 
Esfolado 
Coleção de Desenho Antigo da  
Faculdade de Belas Artes, FBAUL/425/DA 
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Algumas cópias de estatuária foram conscientemente seccionadas ao nível da pélvis, 

para servirem de modelo daquele modo. Como exemplo deste género de modelos de 

escultura, são as obras do Antinoo Capitolino (FBAUL/ESC/768) e o Discóbolo em 

Repouso (FBAUL/ESC/672). Estas duas cópias de estátuas existem na sua totalidade, 

embora tenham sido realizadas outras cópias somente da parte superior, às quais 

foram acrescentadas uma base de forma rectangular, que normalmente é 

representada nos desenhos. 

A cópia em gesso da Vénus de Milo (FBAUL/ESC/732) também faz parte da Coleção de 

Escultura da Faculdade de Belas Artes, e foi também modelo para estudo nas aulas de 

desenho.929 Sobre esta estátua existem quatro desenhos (FBAUL.111.DA, 112.DA, 

200.DA, 549.DA) de autores desconhecidos, que foram realizados a partir de um 

fragmento da estátua, mais concretamente da metade superior da mesma. Trata-se de 

desenhos também realizados com carvão e esfuminhos sobre papel. Ao utilizar o 

carvão, os autores dos desenhos conseguiram produzir dois grafismos diferentes: o 

fundo escuro, onde se lê o traçado do carvão, e as manchas suaves que definem as 

formas puras do modelo. 

Para além dos alunos desenharem as estátuas na totalidade, desenharam igualmente 

fragmentos das respectivas obras de estatuária. Alguns bustos, cabeças, e máscaras 

serviram de modelo para dar formação em Desenho, como comprovam os desenhos 

da cabeça do Laocoonte (FBAUL.577.DA) de Frederico Augusto Alves (1876-(?)), da 

Mulher Bárbara (FBAUL.192.DA) de Vitoriano José Martins (1862-(?)), da Vénus de Milo 

(FBAUL.499.DA) de Ricardo Ruivo Júnior (1877-1910), os desenhos das máscaras da 

Diana Caçadora (FBAUL.491.DA, 570.DA) de Pedro da Fonseca Guedes (1874-1961) e 

António do couto Abreu (1874-1946) e o desenho do busto de Rafael Mengs 

(FBAUL.319.DA) de Columbano Augusto Bordalo Pinheiro (1857-1929). 

Outra tipologia de fragmento teve a sua importância no desenho, ligado ao estudo da 

anatomia: a parte posterior de um tronco (FBAUL/ESC/590), de autor desconhecido. 

Sobre esta cópia em gesso, pode considerar-se a hipótese de ter sido realizado a partir 

                                                             
929 A Vénus de Milo foi encontrada em 1820, tendo sido  a obra de estatuária clássica descoberta mais 
recentemente. De realçar que os desenhos da Vénus de Milo foram realizados a partir de cópias da 
estátua, devido ao facto desta obra ter sido integrada no conjunto das obras de estatuária clássica, e 
simultaneamente por ter sido considerada como excelente modelo de estudo pelas escolas do ensino 
artístico. Sobre a Vénus de Milo pode consultar-se o texto sobre a estátua na pag. 68. 
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de um molde tirado directamente do natural, funcionando posteriormente como um 

esfolado, conforme o conhecemos. Os quatro desenhos (FBAUL.405.DA, 536.DA) de 

António Félix da Costa (1845-(?)) e Casimiro José de Lima (1843-(?)), pertencentes à 

Coleção do Desenho Antigo, dão-nos a conhecer este fragmento desenhado em duas 

vistas diferentes: vista a ¾ e vista de frente. A representação gráfica destes desenhos é 

conseguida de dois modos distintos: segundo a realização de linhas de contorno com 

suaves apontamentos de sombra (FBAUL.405.DA, 408.DA) de autores referidos, e com 

a modelação das formas recorrendo à aplicação das sombras (FBAUL. 536.DA). 

A disposição dos modelos nas páginas obedeceu sempre a regras de equilíbrio e 

simetria. Em qualquer das páginas desenhadas as estátuas, cabeças ou fragmentos 

encontram-se sempre os modelos de estatuária desenhados ao centro da página. 

Estes desenhos são demonstrativos da excessiva preocupação com o rigor da 

representação e com o domínio técnico dos materiais de desenho. Seria importante 

nestes desenhos saber estruturar numa página uma figura, cabeça ou fragmento, e a 

sua representação deveria ser o mais realista possível. Devido a este conjunto de 

exigências, os trabalhos dos alunos não revelavam qualquer aspecto criativo ou 

pessoal, os desenhos eram reveladores da aquisição do conhecimento e das técnicas 

de representação e composição, de facto era o que se pretendia que o aluno 

adquirisse durante os seus estudos artísticos. 

 

1.3.  Desenho – Os Modelos que antecedem a Estátua 

 

Os primeiros exercícios de desenho constituíam a base para se prosseguir para níveis 

de aprendizagem seguintes.  

Após o trabalho a partir das estampas, com o objectivo de adquirir experiência e 

mostrar as capacidades, os alunos prosseguiam para o desenho de objectos. 

Esta mudança, de deixar de copiar gravuras para passar a desenhar cópias em gesso, 

era conhecida como a passagem à la bosse, expressão também usada para denominar 

os modelos em gesso durante o século XIX.930 Trata-se da passagem do desenho de 

                                                             
930 Cf. Boime, Albert 1971. The Academy and French…, op. cit., p. 27. 
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cópia de modelos bidimensionais para o estudo de objectos tridimensionais, ou seja, 

nesta fase foi feita uma transição para o estudo da figura humana.931  

O desenho a partir das três dimensões iniciava-se com um conjunto de obras em 

gesso, que seriam cópias das obras de escultura ornamental, como já havia afirmado 

Leonardo da Vinci no tratado: 

“[…] and when his hand is thus formed, and ready, he should, with the advice of 

his director, use himself also to draw from relieves;[…]” 932 

Os objectos que seriam agora tema de estudo estavam directamente relacionados com 

a Escultura. Alguns painéis, de pequeno e médio formato, com elementos decorativos, 

serviam como material de estudo, para se iniciar o desenho a partir das três dimensões 

frequentemente denominados de rilievo.933 

Os temas que predominavam nestes painéis restringiam-se à decoração e 

ornamentação como foi anteriormente referido, sendo uma constante a presença de 

composições com: elementos vegetais, elementos alegóricos, motivos florais e formas 

geométricas, e elementos vegetais e animais individualizados. Frequentemente, estes 

modelos para estudo eram fragmentos pertencentes a grandes frisos ou painéis 

decorativos integrados na arquitectura clássica. Para além destes motivos naturalistas 

para estudo, era também frequente a utilização de elementos geométricos, em     

baixo-relevo, médio-relevo e alto-relevo. Estes elementos ornamentais para desenhar, 

estavam directamente ligados à ornamentação, embora a sua proveniência seja na sua 

grande maioria da arquitectura clássica. Os frisos decorativos com formas geométricas 

e misturados com elementos naturais, eram outros objectos que serviam para estudar. 

Os modelos ou as cópias dos originais eram frequentemente em gesso, pelo facto de 

se tratar de cópias dos elementos decorativos integrados nos edifícios da Antiguidade 

Clássica, como se referiu anteriormente. 

A diversidade destas obras era grande e na escolha dos painéis havia uma preferência 

por painéis de médio formato, com uma dimensão máxima de 60 cm. Os desenhos a 

partir destes modelos vêm acrescentar uma maior dificuldade, o estudo dos objectos 

                                                             
931 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery of Drawing, op. cit., p. 217. 
932 Vinci, Leonard Da 1835. A Treatise on Painting, op. cit., p. 7. 
933 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery of Drawing, op. cit., p. 217. 
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tridimensionais introduziam as sombras no desenho e aumentavam a consciência para 

os efeitos de luz e sombra.934 

Para além da introdução das sombras outros desafios se acrescentavam à prática do 

desenho dos relevos. Constituía uma dificuldade a percepção correta dos planos, as 

suas direcções no espaço, assim como a sua aparência com as mudanças da luz e 

sombra.935 

Algumas referências importantes sobre este género de desenho surgem no tratado de 

pintura de Leonardo da Vinci, onde o artista descreve os materiais mais usados para 

desenhar os relevos que serviam para estudo. Os desenhos eram realizados a carvão, 

sobre papel, embora Leonardo da Vinci determine no seu tratado de pintura que 

deveriam ser realizados num papel previamente preparado com uma tinta. A 

preparação do papel com tinta, tinha a finalidade de escurecer este suporte, para 

posteriormente se poder desenhar sobre ele, com duas cores, permitindo acentuar as 

zonas de maior luminosidade usando lápis branco, como Leonardo Da Vinci explicou: 

“Whem you draw from relievos, tinge your paper of some darkish demi-tint. And 

after you have made your outline, put in the darkest shadows, and, last of all, the 

principal lights, […]”936. 

 

1.4.  Desenho de Estátua 

 

“Uma das etapas da aprendizagem nas academias era o desenho de esculturas e de 

gesso, modelos em gesso de escultura clássica.”937 

O desenho de estátua era também denominado desenho do antigo.938 Na Academia 

estes trabalhos pertenciam à aula dos gessos939. 

Importa mencionar os primeiros registos sobre a produção de desenho de estatuária 

clássica, realizado por escultores portugueses. Os desenhos publicados do Archivio 

Storico dell´Accademia di San Luca, com o título I Disegni di Figura da Accademia 

Nazionale di San Luca, dão-nos a conhecer os vários prémios atribuídos a artistas e 

                                                             
934 Cf. Boime, Albert 1971. The Academy and French…, op. cit., p. 27. 
935 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery of Drawing, op. cit., p. 224. 
936 Vinci, Leonard Da 1835. A Treatise on Painting…, op. cit., p. 8. 
937 Arruda, Luísa d´Orey Capucho 1999. Francisco Vieira..., op. cit., p. 214. 
938 Sobre o desenho do antigo, ver Sciolla, Gianni Carlo 1991. Il Disegno - Forme…, op. cit., pp. 132-138. 
939 Cf. Documentos em anexo nº 3 e 4. 
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alunos pelos desenhos produzidos desde o século XVII até ao fim do século XVIII, na 

respectiva academia. Trata-se de desenhos com diferentes temáticas, relacionados 

com as aulas de Escultura e Pintura, sendo importante para esta tese realçar a 

temática do desenho de estatuária clássica. No ano de 1725, é atribuído o segundo 

prémio a “Giuseppe Almeda da Lisbona,[…]”940 relativo à Prima Classe. Como 

anteriormente referimos, José de Almeida foi mestre de Joaquim Machado de Castro. 

A presença de José de Almeida em Roma permitiu-lhe adquirir formação académica, 

que posteriormente terá transmitido a Joaquim Machado de Castro influenciando o 

seu gosto pela escultura clássica. Para além de José de Almeida, outro português é 

referido com um primo premio, na Terza Classe: Antonio Romualdo de Silva.941 

Na publicação O Methodo das Proporções…, de Francisco de Assis Rodrigues, o 

desenho de estátua mantém a sua função pedagógica servindo o ensino do Desenho e 

da Escultura, tendo como esculturas para estudo as principais obras de estatuária da 

Antiguidade Clássica. 

Desenhar a partir de uma obra de estatuária antiga tinha o seu papel determinante na 

aprendizagem. Estes desenhos constituíam a grande base do estudo para os alunos 

que frequentavam uma formação artística, mais concretamente em Arquitectura, 

Escultura e Pintura. Nas cidades europeias onde foram fundadas academias de arte, o 

desenho do antigo veio a instituir-se como disciplina fazendo parte dos restantes 

temas de estudo, como a Anatomia, a Perspectiva, a Geometria, a História, entre 

outras disciplinas igualmente essenciais que constavam dos programas dessas escolas 

e academias.942 Tratava-se de uma disciplina de carácter obrigatório e de formação 

que dava ao aluno a capacidade de saber desenhar e de formar o seu gosto. 

Tendo como referência as obras de estatuária clássica, o trabalho dos alunos seria o 

estudo destas obras quer do ponto de vista do desenho, quer do ponto de vista 

científico. A realização destes desenhos constituía uma preparação para estudar o 

corpo humano e as formas humanas. Através do desenho e da representação das 

obras de estatuária, os alunos adquiriam informação inerente ao corpo humano 

criando uma estrutura de conhecimentos que lhes permitia, mais tarde trabalhar a 

                                                             
940 Cipriana, Angela e Valeriani, Eurico (a cura di) 1988. I Disegni di Figura nell´Archivio Storico 
dell´Accademia di San Luca, vol. II, Roma, Accademia Nazionale di San Luca, Casa Editrice Quasar, p. 170. 
941 Cf. Idem, ibidem, p. 170. 
942 Cf. Wine, Humphrey 1996. Academy, op. cit., pp. 101. 
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figura humana. Depois das aulas de desenho a partir do antigo seguia-se, para finalizar 

a formação académica, o estudo do nu.943 

Perante um modelo da estatuária clássica, os alunos deviam desenhar a obra 

exactamente como ela era na realidade, tal como se apresentava. As cópias das obras 

de estatuária da Antiguidade Clássica em gesso e brancas, eram dispostas nas salas de 

aula, sobre um estrado ou sobre um plinto. Os alunos distribuíam-se pela sala de aula 

rodeando estes gessos cuidadosamente iluminados. 

O registo da estátua deveria ser o mais autêntico que se conseguisse, o mais próximo 

da realidade, sendo um exercício com a função de ensinar os alunos a desenvolverem 

a capacidade de estruturação de uma figura, assim como representar num plano um 

objecto no espaço. Desta prática sucessiva do desenho de estátua, os alunos 

desenvolviam as suas capacidades com o intuito de conseguirem uma verdadeira 

representação da realidade.  

O modo rigoroso de representar com realismo deu origem a um conjunto de desenhos 

com um carácter fotográfico, devido à técnica apurada e ao preciosismo do registo, 

influenciados pelo aparecimento da fotografia. Nestes desenhos, o aspecto criativo era 

inexistente. De facto, o desenho de estátua direccionava-se fundamentalmente para 

desenvolver a destreza manual, a capacidade de representação, a prática de copiar a 

realidade, saber estruturar uma figura, estudar e analisar a luz e a sombra existentes, 

saber usar os materiais, educar a visão com o objectivo de observar novas formas e 

estabelecer novas relações formais.944 

As características gráficas dos desenhos de estátua alteraram-se durante os séculos, 

mantendo uma exemplar demonstração de rigor e apuramento da técnica. Não se 

verificou uma grande mudança na escolha das obras de escultura que serviam de 

modelos para este género de desenho, para dar resposta às respectivas exigências do 

ensino. Deste grande conjunto de estátuas, marcaram presença nas salas de aula dos 

diferentes espaços de formação artística e academias, as cópias das obras que se 

destacaram como as mais emblemáticas, aquelas que tinham o cânon certo, as 

detentoras de maior beleza, e todas as que obedeciam à proporção. 

                                                             
943 Wünsche, Raimund 1998. Il Torso nell´Academia, op. cit., p. 47.  
944 Meder, Joseph 1978. The Mastery of Drawing, op. cit., p. 227. 
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O acto de observar seria a primeira das acções antes de se iniciar um desenho. Saber 

observar, investir algum tempo na observação e compreender o que se desejava 

desenhar auxiliava o estudo que se pretendia desenvolver. Nos primeiros momentos 

em que se estava perante uma estátua, o tempo de observação levava a uma primeira 

compreensão das proporções do modelo que se pretendia representar: 

"A capacidade de observação e de análise, o treino de processos e técnicas, 

orientavam e predispunham ao aparecimento de certas qualidades da 

representação."945 

 

 

O desenho de estátua era iniciado pelo aluno com a colocação de um conjunto de 

pontos sobre o papel. Estes pontos são as primeiras referências orientadoras para 

iniciar o registo do modelo. Determinavam-se os limites do modelo no plano com os 

                                                             
945 Markl, Alexandra Reis Gomes 2011. As Cópias dos Frescos…, op. cit., p. 53. 

Fig. 40  Constâncio Gabriel da Silva  
Ares Borghese 
Coleção de Desenho Antigo da  
Faculdade de Belas Artes,  
FBAUL/244/DA 
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pontos e começava-se a traçar linhas do que se pretendia desenhar, com a orientação 

dos primeiros apontamentos.946 

A estruturação do modelo é um dos objectivos a atingir. Desenhar o modelo com as 

respectivas proporções implicava que recorressem a métodos e processos auxiliares 

para o estruturar. A observação, o acto de medir, foram métodos auxiliares utilizados 

para ajudar a desenhar no papel as estátuas. Para auxiliar esta representação das três 

dimensões sobre um suporte de papel, é também aplicado o método complementar 

que se baseia na “colocação” de linhas verticais e horizontais, permitindo-nos perceber 

que formas se encontram para a esquerda ou para a direita dessa linha. O mesmo 

sucede com as linhas horizontais, compreendendo-se as formas que estão para cima e 

para baixo deste eixo horizontal, conforme o método divulgado por Albrecht Dürer.947 

O tempo que foi investido na observação permitia igualmente aos alunos compararem 

os volumes que constituíam cada modelo. Medir as diferentes formas ajudava a definir 

com rigor a verdadeira dimensão de cada um dos elementos. Perceber as grandes 

medidas e transpor para o papel essa relação entre elas era uma dificuldade que se 

acrescentava ao acto de desenhar. 

As primeiras linhas começavam a ser definidas no papel e determinavam os limites dos 

volumes. De um modo geral, s formas começam a surgir pela construção de uma linha 

de contorno: 

"[…] traçado dos contornos, antes de ser composição e recepção das luzes."948 

Pretendia-se construir os grandes volumes para posteriormente se desenhar as formas 

de menor dimensão. Partia-se do geral para o particular, dos grandes volumes para os 

detalhes de cada modelo. As linhas definiam progressivamente, com mais rigor, o 

modelo a desenhar e as formas iam aparecendo progressivamente. As dificuldades do 

desenho permaneciam na compreensão das formas, na sua construção, na direcção 

das mesmas e na sua posterior transposição para o suporte bidimensional. Após 

                                                             
946 Cf. Boime, Albert 1971. The Academy and French…, op. cit., p. 122. 
947 Sobre o método divulgado por Albrecht Dürer pode consultar-se Dürer, Albrecht 1995. Instruction Sur 
la Manière de Mesurer, Trad. de Jeannine Bardy e Michel Van Peene, Paris, Flammarion, p. 212,           
pp. 228-235. 
948 Deswarte-Rosa, Sylvie 2011. Aprender a Desenhar…, op. cit., p. 30. 



221 
 

definidas as linhas principais do modelo surgia o momento de introduzir a luz-

sombra.949  

Como foi referido anteriormente, o efeito do claro-escuro constituía um dos pontos 

mais altos da representação. A luz que era projectada para o modelo de estudo, era 

direccionada de modo a dar uma leitura apropriada das formas e a causar um 

determinado efeito: 

“[…] pois he preciso tambem para a satisfação, da vista e para o effeito do todo, 

que haja huma intelligencia de luz, e de sombra a qual se chama claro-escuro, he-

nos portanto indispensavel adquirirmos estes conhecimentos.”950 

Nos modelos dispostos para desenhar surgem as áreas de sombra própria e 

projectada, assim como ficam partes do modelo com uma exposição directa à luz. É 

esta relação de luz e sombra que os alunos registavam após terem realizado os 

primeiros traços que definiam a estrutura do modelo. Apontavam-se as zonas de 

sombra de forma suave e posteriormente acentuavam-se as áreas de maior penumbra. 

As sombras eram construídas de um modo progressivo, partindo de uma abordagem 

mais suave, mantendo a relação de claro-escuro do modelo, sem atingir efeitos de 

grande contraste. 

As manchas que dão origem às sombras resultam do método de ensino do desenho 

instituído desde as primeiras aulas. A realização das sombras era conseguida com o 

treino e destreza que os alunos tinham vindo a adquirir na prática. Cennino Cennini fez 

referência a este método no seu tratado, afirmando que se deve executar com 

elegância, sobre o painel e de forma leve o traçado, reforçando posteriormente os 

traços pouco a pouco, repetindo várias vezes para se conseguir as sombras.951 

A construção de uma trama, formada por um conjunto de linhas, rectas ou curvas, e 

cruzadas entre si, está na origem da modelação das formas assim como na criação das 

zonas de sombra dos volumes. Este processo de construção de tramas é realizado com 

base no cruzamento de linhas paralelas, rectas ou curvas e permitem criar e modelar 

as diferentes formas pretendidas. As diferentes direcções das linhas, que constituem 

uma trama, dão a compreender as formas dos modelos em estudo. O modo de 

                                                             
949 Cf. Documento em anexo nº 5. 
950 Silva, Roberto Ferreira da 1817. Elementos de Desenho e Pintura e Regras Geraes de Perspectiva, Rio 
de Janeiro, Impressão Régia, p. 45. 
951 Cf. Cennini, Cennino d´Andrea 1960. The Craftsman´s…, op. cit., p. 5.  
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construção da forma e das áreas de sombra foi adquirido no princípio dos estudos 

segundo uma influência das gravuras e estampas que foram utilizadas para copiar. As 

gravuras que tinham sido usadas para a reprodução de pinturas eram agora muito 

mais utilizada para a imitação das linhas do desenho.952 

Os desenhos de estátua eram, deste modo, o resultado de um conjunto de processos 

auxiliares associados ao acto de observação posto em prática pelos alunos. Saber 

observar, comparar volumes, estabelecer relações formais, comparar medidas, 

entender as formas, aplicar as técnicas gráficas adquiridas constitui um método de 

trabalho que tem como objectivo o desenho/registo num suporte bidimensional as 

estátuas da Antiguidade Clássica. 

 

Nas aulas de desenho de estátua estudava-se e criava-se o efeito de claro-escuro mais 

adequado no modelo. Era pensado o modo de dispor os modelos para serem 

desenhados, e estabelecia-se uma relação entre a disposição dos modelos e a luz que 

                                                             
952 Cf. Meder, Joseph 1978. The Mastery of Drawing, op. cit., p. 221.  

Fig. 41  autor desconhecido 
Antinoo Capitolino 
Coleção de Desenho Antigo da  
Faculdade de Belas Artes,  
FBAUL/110/DA 
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neles incidia. Era determinante o modo como a luz incidia para valorizar o estudo. O 

cuidado e interesse que existia na iluminação dos modelos, tinha como objectivo, criar 

sombras que valorizassem a leitura das formas que constituíam os modelos e, 

consequentemente, enriquecer o registo gráfico. Esta direcção luminosa, estudada 

com rigor, condicionava o modo como se lia e interpretava o modelo exposto. Por este 

facto, a iluminação era escolhida e estudada cuidadosamente, desempenhando um 

papel fundamental na leitura dos modelos a estudar. 

A qualidade da luz tinha características específicas, havendo preferência por uma luz 

difusa dando origem à criação de um conjunto de sombras mais suaves, seria 

indispensável como Cennino Cennini escreveu no tratado: 

“But arrange to have the light diffused when you are drawing […]”953 

Deste rigoroso estudo de iluminação que antecede o desenho, obtêm-se formas com 

uma relação harmoniosa de claro-escuro. Os modelos eram iluminados, com a luz 

difusa e segundo uma determinada direcção, criando nos modelos de estudo um efeito 

de claro-escuro permitindo uma compreensão e interpretação dos volumes. Sobre 

estas condições de luz e ambiente, Raimund Wünsche afirma que o ambiente deveria 

ser escurecido para não sofrer quaisquer mudanças ou interferências com a luz do dia, 

as lâmpadas a óleo e as lâmpadas móveis deveriam ser colocadas num ponto alto, 

criando uma luz mais uniforme sobre as esculturas.954 

O desenho não se definia apenas por um conjunto de linhas, seria também uma junção 

da linha com o claro-escuro. O pintor Jacques Montabert definiu o claro-escuro como 

um valor que se acrescenta ao Desenho, tratando-se de uma arte de representar as 

diferentes tonalidades da luz que incidem sobre a superfície de um corpo transparente 

ou opaco.955 

 

 

 

 

 

                                                             
953 Cennini, Cennino d´Andrea 1960. The Craftsman´s…, op. cit., p. 5.  
954 Cf. Wünsche, Raimund 1998. Il Torso nell´Academia, op. cit., p. 47. 
955 Cf. Montabert, M. Paillot de 1829-51, Traité Complet…, op. cit., p. 3. 



224 
 

1.5.  Desenho e Anatomia: O Esfolado de Hudon  

 

Um dos mais importantes modelos de estatuária, denominado de ecorché956, 

desenhado por Joaquim Machado de Castro e por Cyrillo Volkmar Machado, auxiliou o 

estudo do corpo humano permitindo a análise do grande conjunto de músculos e 

tendões que o constituem. 

Este modelo de estudo é representativo de um corpo humano sem a pele, surge a 

partir de uma análise rigorosa do corpo humano. O seu rigor anatómico dá-nos a 

leitura dos principais músculos de superfície que constituem o corpo humano. Deste 

modo, a estátua ecorché é também o resultado de um estudo aprofundado sobre o 

corpo humano, não em desenho, mas em vulto perfeito. Trata-se de um modelo para 

estudo que pela sua veracidade e rigor anatómico ocupou frequentemente um lugar 

de destaque nas escolas e academias, desempenhando uma função paralela à de um 

cadáver. Pela sua grande utilidade nas academias de arte este modelo de estátua veio 

adquirir a sua importância nas academias da Europa no século XVIII.957 

Michelangelo Buonarroti já utilizava um ecorché, ou um corpo dissecado para 

desenhar o corpo humano.958 Alguns desenhos de sua autoria publicados em edições 

sobre desenho,959 afirmam tratar-se de desenhos a partir de um ecorché referente a 

um modelo masculino, realizado em cera ou de terracota pelo próprio artista.960 A 

produção de modelos em gesso para Michelangelo desenhar é também uma hipótese 

colocada, devido ao facto de existirem desenhos do artista realizados a partir de 

fragmentos criados para determinadas poses.961 

                                                             
956 Ecorché é uma expressão francesa que significa esfolado. Denominação dada a uma figura de um 

homem ou de um animal representado sem a pele, permitindo ver os músculos, as articulações, os 
tendões e as veias. Inúmeras gravuras, desenhos e estátuas tiveram a sua aplicação, para auxiliarem o 
ensino artístico, a partir do século XVI. Cf. Baudry, Marie-Thérèse & Bozo, Dominique 2005. La 
Sculpture…, op. cit., p. 519. 
957 Cf. Kemp, Martin & Wallace, Marina 2000. The Spectacular Bodies. The Art and Science of the Human 
Body from Leonardo to Now, Berkeley, University of California Press, p. 78. 
958 Cf. Joannides, Paul 1996. Michelangelo…, op. cit., p. 134.  
959 Sobre os desenhos a partir de um ecorché, ou de um corpo dissecado, pode consultar-se Joannides, 
Paul 1996. Michelangelo…, op. cit., pp. 134-137. 
960 Cf. idem, ibidem, p. 134. 
961 Cf. idem, ibidem, p. 134. 
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O Ecorché realizado pelo escultor francês Jean-Antoine Houdon962 tornou-se uma das 

obras de escultura com maior importância nas Academias de Arte, produzida na 

segunda metade do século XVIII. 

 

Trata-se de uma obra de escultura que se tornou fundamental, e de grande utilidade 

para estes estudos e desenhos académicos, como já referimos, tendo sido reconhecida 

como um importante trabalho artístico.963 A estátua Ecorché é uma figura elegante 

com proporções clássicas,964 realizada no ano de 1767 na cidade de Roma, tendo dado 

o seu grande contributo para o estudo da figura humana. 

                                                             
962 Jean-Antoine Houdon nasceu em Versalhes, e foi um dos mais importantes escultores do 
Neoclassicismo francês. Teve a possibilidade de permanecer na Academia Francesa, em Roma, durante 
quatro anos onde realizou duas esculturas que lhe deram grande prestígio: o Ecorché e o S. Bruno. em 
Roma contactou com as obras da Antiguidade Clássica que o viriam a influenciar dos seus trabalhos. As 
suas esculturas reúnem um certo idealismo com poses nitidamente da estatuária da Antiguidade 
Clássica. Cf. O´Rourke, Kristin 2004. Jean-Antoine Houdon 1741-1828. Boström, Antonia, The 
Encyclopedia of Sculpture, vol. 2, New York, Fitzroy Bearborn, pp. 765-766. 
963 Cf. Poulet, Anne L. 2003. Jean-Antoine Houdon - Sculptor of the Enlightenment, Washington, National 
Gallery of Art Washington / The University of Chicago Press, p. 63. 
964 Cf. idem, ibidem, p. 63. 

Fig. 42  Jean-Antoine Houdon 
L´Ecorché 
in Jean-Antoine Houdon - Sculptor of the  
Enlightenment, p. 62 
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Esta obra nasceu de uma encomenda feita ao escultor Jean-Antoine Houdon, para a 

Igreja de Santa Maria degli Angeli durante a sua permanência na Academia Francesa, 

em Roma. A obra encomendada ao escultor francês teve por título São João Baptista. 

Tradicionalmente, as obras de estatuária iniciavam-se com os estudos comuns em 

desenho ou esbocetos, onde se registavam as primeiras ideias do que se pretendia 

realizar. Após encontrada a ideia para concretizar, iniciava-se uma modelação em 

barro da figura na totalidade à escala real. Jean-Antoine Houdon começou a modelar 

esta figura que lhe fora encomendada. Seguindo o seu processo de trabalho, o escultor 

começou por realizar um estudo rigoroso da anatomia da figura que pretendia 

concretizar: fez em primeiro lugar uma figura de pé e sem a pele, exibindo todo o 

conjunto de músculos de superfície e tendões, que mais tarde viria a ser denominada 

de Ecorché. 

Antes de iniciar esta obra Jean-Antoine Houdon estudara no Hospital de Roma, mais 

concretamente, estudou anatomia a partir dos cadáveres o que lhe deu grande 

conhecimento sobre a anatomia do corpo humano, adquirindo conhecimento para 

realizar esta estátua.965  

O seu professor de cirurgia do Hospital de Roma pediu a Jean-Antoine Houdon que 

realizasse um molde da figura no momento em que a mesma se encontrava sem a 

pele. O interesse que esta estátua despertou às diferentes personalidades e 

profissionais que contactaram com o escultor, levou o mesmo a aceitar a sugestão que 

lhe fora feita realizando os moldes da respectiva figura modelada sem a pele. São estes 

moldes que vão perpetuar esta fase do trabalho da escultura e servir para reproduzir a 

mesma obra em gesso. 

A estátua foi reconhecida como um excelente trabalho artístico, por este facto seria 

objecto de estudo nas academias de arte.966 Jean-Antoine Houdon percebeu a 

qualidade e valor que foi atribuída à estátua e o próprio escultor decidiu fazer as 

cópias para vender. A circulação destas cópias fez-se com grande ritmo possibilitando 

a existência de algumas cópias nas academias e escolas de arte, em alguns ateliês de 

grandes artistas europeus e fazendo parte de algumas coleções particulares.           

Jean-Antoine Houdon escreveu sobre o enorme sucesso da primeira versão em 

                                                             
965 Cf. O´Rourke, Kristin 2004. Jean-Antoine…, op. cit., p. 765. 
966 Cf. Poulet, Anne L. 2003. Jean-Antoine…, op. cit., p. 63. 
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tamanho real do Ecorché e sobre o fato da estátua ter sido adquirida não só por 

academias mas também por casas nobres de toda a Europa.967 

A grande difusão dos ecorchés pela Europa levou a uma produção elevada de modelos 

desta estátua, como referimos. Outros artistas seguiram o exemplo de Jean-Antoine 

Houdon e realizaram os seus ecorchés com outras poses e em diferentes escalas. O 

Ecorché de Jean-Antoine Houdon foi de grande importância para o ensino artístico, 

tendo-se tornado amplamente difundido através de versões em gesso e gravuras.968 

Esta estátua tornou-se uma referência e um objecto de estudo. A sua qualidade era 

apreciada e valorizada pelos grandes mestres europeus, tornou-se o modelo 

fundamental e de referência para o estudo da anatomia humana, parece ter sido uma 

estátua didáctica, como o autor acreditou tratar-se de uma figura ideal pela qual os 

estudantes de arte e de medicina adquiriram formação.969 

O Ecorché foi também objecto de copias fragmentadas,970 com o objectivo de serem 

estudadas e desenhadas por partes. Nesta estátua individualizaram-se os membros 

inferiores e superiores, a cabeça, os pés, e as mãos, para serem realizados estudos 

mais rigorosos das partes. Antes do Ecorché ser desenhado na sua totalidade, os 

alunos deviam desenhar individualmente cada um dos fragmentos criados, um estudo 

com características semelhantes ao que era praticado com as estátuas da antiguidade 

clássica. 

O grande contributo que esta estátua deu para o ensino foi o facto de ser uma obra de 

grande qualidade e rigor anatómico, e de ter sido realizada segundo a influência das 

obras de estatuária da Antiguidade Clássica. 

Jean-Antoine Houdon permaneceu na Academia Francesa, em Roma,971 a trabalhar 

durante quatro anos. Durante este período de tempo manteve-se em contacto com as 

obras mais emblemáticas da estatuária do antigo e absorveu todas as influências da 

Antiguidade Clássica, dedicando-se inteiramente aos ideais da cultura clássica.972 

Contrariamente a muitos artistas do século XVIII, Jean-Antoine Houdon foi 

directamente influenciado pela antiguidade, e não pelos princípios e teorias do 

                                                             
967 Cf. idem, ibidem, p. 67. 
968 Cf. Kemp, Martin & Wallace, Marina 2000. The Spectacular Bodies, op. cit., p. 83. 
969 Cf. Poulet, Anne L. 2003. Jean-Antoine…, op. cit., p. 64. 
970 Cf. Kemp, Martin & Wallace, Marina 2000. The Spectacular Bodies, op. cit., p. 83. 
971 Cf. Arnason, H. Harvard 1975. The Sculptures of Houdon, London, Phaidon Press Limited, p. 14. 
972 Cf. idem, ibidem, p. 14. 
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Renascimento. As suas influências são visíveis nas obras de escultura, nomeadamente 

no Ecorché que ilustra a força da arte Clássica.973 

De facto, a estátua Ecorché apresenta características formais muito próximas com uma 

das obras mais emblemáticas da escultura da Antiguidade Clássica: o Antinoo           

(sec. II d.C.). Esta escultura, considerada um ícone de beleza, encontra-se no Museu 

Capitolini na cidade italiana de Roma e foi através do contacto com esta estátua que 

Jean-Antoine Houdon desenvolveu a sua ideia para concretizar a estátua de São João 

Baptista.974 A obra de estatuária realizada pelo escultor francês do século XVIII, 

apresenta uma pose em contrapposto, muito semelhante à pose da escultura clássica 

do Antinoo. A figura pensada por Jean-Antoine Houdon, encontra-se encostada a um 

tronco ligado à base como a estátua do Antinoo. 

Este modo de representar uma figura esculpida de pé revela um princípio e uma 

influência directa da estatuária da Antiguidade Clássica que terá grande impacto nas 

poses dos modelos vivos. 

A Faculdade de Belas Artes possui uma cópia desta estátua, em gesso, FBAUL/ESC/747, 

que terá sido encomendada na segunda metade do século XIX.975 

 

1.6.  O Fragmento de Estátua 

 

O fragmento de estátua, também denominado de extremidades, foi utilizado com 

frequência nas aulas de formação artística para ser desenhado e copiado, conforme 

prova o Programa de estudo para a aula de escultura de 1869.976 

Das mais conceituadas estátuas da Antiguidade Clássica eram seleccionadas 

determinadas partes para servirem autonomamente de modelos para estudo da figura 

humana. Os alunos adquiriam a prática a partir das cópias de estampas, dos desenhos 

dos grandes mestres e posteriormente dos painéis em relevo. Ao desenharem os 

fragmentos das estátuas confrontavam-se com os objectos de escultura de vulto 

                                                             
973 Cf. idem, ibidem, p. 14. 
974 Cf. Bücklin, Makaire & Scherf, Guilhem 2010. Jean-Antoine Houdon – La Sculpture Sensible, Paris, 
Musée Fabre, Somogy Éditions d´Art, p. 260. 
975 Cf. Documento em anexo nº 6. 
976 Cf. Documento em anexo nº 7. 
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pleno. O desenho destes modelos/volumes no espaço, para além de iniciar o estudo da 

figura humana, veio também introduzir noções de perspectiva. 

 

 

 

 

 

Desenhar o fragmento antes de desenhar a estátua na sua totalidade, era o percurso a 

nível pedagógico que estava estabelecido. O estudo das partes antes do estudo do 

todo, conhecer as partes para depois construir o todo, era um método para os alunos 

praticarem, memorizarem, e adquirir rigor no trabalho. Este modo de aprender a 

desenhar é apresentado por Leonardo Da Vinci, no seu tratado de pintura: 

“In order to acquire a true notion of the form of things, he must begin by 

studying the parts which compose them, […]”977 

Igualmente em gesso, estes modelos disponíveis para serem desenhados e estudados, 

eram as cópias de diferentes partes das estátuas da Antiguidade Clássica: 

                                                             
977 Vinci, Leonard Da 1835. A Treatise on Painting, op. cit., p. 2. 

Fig. 43  João dos Santos Lopes / Autor desconhecido 
Laocoonte (fragmento) / Laocoonte (fragmento) 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes, FBAUL/252/DA / Coleção de Escultura da 
Faculdade de Belas Artes FBAUL/ESC/669 
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“Drawing instruction was based above all on copying, of works by the masters 

and also sculptures or cast of them – that is, on copying works first in two 

dimensions and then three – so copying was a regular part of the workshop 

routine.”978 

Assim como Leonardo da Vinci, Cennino Cennini no Libro dell´Arte, afirma a 

importância que estes modelos em gesso tinham para a formação dos artistas. O 

artista ganharia uma melhor experiência no desenho ao utilizar estes modelos para o 

seu trabalho: 

 

“[…] something else which is very useful and gets you great reputation in 

drawing, for copying and imitating things from nature: and it is called casting.”979 

Estes fragmentos para estudo, como foi referido anteriormente, eram as cópias das 

estátuas fragmentadas, em: pés, mãos, braços, pernas, tronco, cabeça, máscara. São 

estes fragmentos os novos modelos utilizados pelos alunos, para derem início ao 

estudo do desenho figurativo: 

                                                             
978 Goldstein, Carl 1996. Teaching Art…, op. cit., pp. 11, 12. 
979 Cennini, Cennino d´Andrea 1960. The Craftsman´s…, op. cit., p. 123.  

Fig. 44  autor desconhecido 
Pé do Laocoonte (fragmento) 
Coleção de Desenhos da  
Biblioteca Nacional, Lisboa, D. 138 P. 
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“At the elementary level the pupil was required to copy engravings, called 

modèles de dessin, as well as plaster casts of individual parts of the body.”980 

As bases para o estudo da figura humana estavam no desenho da estatuária e no 

desenho dos vários fragmentos que constituem uma estátua. Este princípio foi iniciado 

no Renascimento para se dar formação e aprofundar as capacidades artísticas, 

constituindo um método de trabalho eficaz ficando posteriormente instituído pelas 

restantes escolas e academias de arte da Europa: 

“These were copies of representations of the human figure, which was the focus 

of the Renaissance tradition.”981 

 

2  A Coleção de Escultura: Organização, Inventariação e Conservação 

 

“Já o Senhor Rey D. João V. de saudosa memoria, quiz estabelecer-lhes Academia; para 

o que, chegou a mandar vir de Roma os geços extrahidos das melhores Estatuas que ha 

naquela Capital do Mundo[…]”982 

 

A Coleção de Escultura da Faculdade de Belas Artes equipara-se a outras coleções 

Nacionais e Europeias. Não se trata de uma coleção com características únicas, outros 

países da Europa possuem igualmente coleções de escultura: 

“Em tôdas as capitais da Europa existem museus de reproduções de pedras belas 

e documentos históricos; galerias de moldes utilíssimos, não só de esculturas 

nacionais, mas das mais notáveis peças dos outros países, que por meio de 

permutas com as coleções congéneres se alcançam sem grandes dispêndios, 

atendendo ao processo prático e propositado com que, por meio de fôrmas em 

tacelos, se reproduzem tantas obras, tal e qual estas foram moldadas.”983 

                                                             
980 Boime, Albert 1971. The Academy and French…, op. cit., p. 24. 
981 Goldstein, Carl 1996. Teaching Art, op. cit., p. 12. 
982 Lima, Henrique de Campos Ferreira 1989. Joaquim Machado…, op. cit., p. 221. 
983 Macedo, Diogo de 1940. Exposição de Moldagens de Escultura Medieval Portuguesa- Catálogo Guia, 
2ª ed., Lisboa, Museu das Janelas Verdes, p. 4. 
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Actualmente, são exemplo o Museu Civico Archeologico di Bologna984, La Gipsoteca di 

Arti Antica985, o Victoria & Albert Museum986, o Museu de Ashmolean987, a Academia 

de San Fernando de Madrid, com coleções de cópias de estatuária antiga. Em Portugal, 

a Faculdade de Belas Artes do Porto e o Museu de Escultura Comparada de Mafra,988 

têm igualmente coleções constituídas por cópias desta natureza. 

Nas diferentes coleções de Escultura europeias, anteriormente referidas, encontra-se 

uma característica comum nas suas origens: a utilidade pedagógica. As diferentes 

obras de escultura encontram-se reunidas, formando coleções, pelo facto de terem 

sido necessárias na formação do ensino artístico. Contudo, algumas destas coleções de 

cópias de estatuária clássica, também tiveram a sua origem no desejo de adquirir 

determinadas obras de estatuária. 

As coleções de escultura constituídas por cópias de estatuária em gesso, reúnem 

cópias das maiores obras de arte da estatuária europeia com grande significado e 

importância para a História da Escultura. A grande distinção que existe entre as 

coleções de escultura existentes em museus, assim como na posse de particulares, e 

respectivas as coleções de gessos que importa referir neste estudo, será de um 

aspecto utilitário das coleções que se direcciona para o ensino e formação artística.  

Em Portugal, a Coleção de Escultura da Faculdade de Belas-Artes constituída pelas 

cópias em gesso de grandes obras de estatuária europeia, teve o seu grande 

crescimento com a fundação da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa em 1836, 

                                                             
984 Este Museu possui uma Gipsoteca composta por 103 peças em gesso, cópias de importantes obras da 
estatuária clássica. Cf. Istituzione Bologna Musei 2013. Museo Civico Archeologico di Bologna [Online]. 
Bologna: http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/. [acesso 23 Janeiro 2013]. 
985 Desde o ano de 2005, que esta Gipsoteca tem sede localizada na Chiesa di San Paolo all’Orto, 
reunindo uma coleção de 100 modelos em gesso, provenientes do departamento de ciencia e 
arqueologia. Cf. D´Agnelli, Antonio R. 2013. Arthenet online [Online]. Pisa: 
http://www.unipi.it/athenet/24/art_5.htm, [acesso 23 Janeiro 2013]. 
986 O Museu Victoria & Albert possui um conjunto de cópias em gesso de monumentos importantes, 
reservando algumas salas do Museu para dar a conhecer a respectiva coleção de gessos. 
Ver Roth, Martin 2013. Victoria and Albert Museum [Online]. London: 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-vanda-cast-collection/, [acesso 25 de Janeiro 2013]. 
987 O Ashmolean Museum, da Universidade de Oxford, possui uma coleção de cópias em gesso que 
constituem uma exposição permanente. Cf. University of Oxford 2013. Classical Art Research Centre and 
The Beazley Archive [online]. Oxford: http://www.beazley.ox.ac.uk/sculpture/plastercasts/cast.htm, 
[acesso 25 de Janeiro 2013]. Ver Kurtz, Donna 2000. The Reception of Classical…, op. cit., p. 322. 
988 Trata-se de uma Coleção guardada num dos torreões do Palácio Nacional de Mafra, desde 1963. 
Sobre esta coleção de gessos, foi publicado um pequeno catálogo com algumas imagens que ilustram 
parte das obras. Ver Ministério das Obras Públicas 1963. Museu de Escultura Comparada - Gipsoteca, 
Mafra, Palácio Nacional de Mafra, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/
http://www.unipi.it/athenet/24/art_5.htm
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-vanda-cast-collection/
http://www.beazley.ox.ac.uk/sculpture/plastercasts/cast.htm
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no edifício do extinto Convento de S. Francisco de Lisboa989. No entanto, sobre a sua 

verdadeira origem ou formação desta coleção ainda não se tem conhecimento exacto. 

Sabe-se que já se reuniam peças de Escultura no mesmo edifício, antes de ser fundada 

a Academia Nacional de Belas Artes. Supõem-se também, que a grande aquisição de 

peças de Escultura se tenha iniciado com uma intenção de colecionar, adquirindo as 

cópias das obras de maior vulto de escultura clássica. O intuito do coleccionismo surgiu 

alguns anos mais tarde após o início da fundação da Academia de Belas-Artes. De 

acordo com os programas de ensino artístico instituídos na Academia de Belas 

Artes,990 a coleção veio a adquiriu maior número de exemplares para dar resposta às 

necessidades pedagógicas, reunindo um número significativo de obras de estatuária 

para o ensino do Desenho e da Escultura. 

As cópias em gesso existentes na Coleção de Escultura têm diferentes proveniências: 

chegaram através de encomendas feitas a outros países,991 de doações feitas a 

Portugal,992 e de modelos produzidos em Portugal a partir do património artístico.993 

Mais concretamente, trata-se de cópias de obras de escultura existentes nos mais 

importantes museus europeus possuidores das grandes obras de estatuária clássica, 

que comercializavam cópias dos seus originais, destinando-se estas às academias de 

arte: Museu Nacional de Madrid, assim denominado;994 o Museu do Louvre995. Para 

além dos Museus mencionados, temos referência de cidades como Genova, de onde 

se receberam cópias em gesso.996 Esta aquisição de modelos pela Academia de Belas 

Artes estendeu-se durante anos, satisfazendo os vários programas e métodos de 

ensino aplicados no ensino artístico, sempre com o objectivo de dar boa formação e de 

formar o gosto. 

Uma parte destas cópias em gesso foram insistentemente usadas na formação 

académica pela Academia de Belas Artes e pela Escola de Belas Artes, sendo ainda 

utilizados para algumas das aulas de Desenho e Escultura, da actual Faculdade de 
                                                             
989 Sobre o convento de S. Francisco de Lisboa pode ler-se Calado, Margarida 2000. O Convento de S. 
Francisco da Cidade, Col. Biblioteca D´Artes, Lisboa, Faculdade de Belas Artes/ Universidade de Lisboa, 
pp. 9–59. 
990 Ver documentos nº 3 e 7. 
991 Ver documentos comprovativos da aquisiçãonº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
992 Ver documentos comprovativos de doações feitas a Portugal nº 18, 19. 
993 Ver documento nº 17 e 20. 
994 Ver documento de Madrid nº 11.  
995 Cf. Documento nº 15. 
996 Cf. Documentos de aquisição de Genova nº 21, 22, 23. 
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Belas-Artes. A utilização destes modelos em gesso para o ensino da Escultura, do 

Desenho e da Pintura, eram usados no início dos estudos servindo igualmente como 

suporte visual para a História da Arte e como foi referido anteriormente, para a 

formação do gosto. 

No entanto, o estudo e utilidade que as cópias em gesso desempenharam, acabaram 

por “saturar” o modelo de ensino que durava há longas décadas. O uso constante 

destas obras no estudo da Escultura e das restantes artes levou a uma interrupção 

neste modelo e método de ensino. Progressivamente estes modelos em gesso 

regressaram às salas de aula para serem desenhados de um modo mais livre e menos 

rigoroso, abandonado o peso do rigor instituído no passado, como acontece 

actualmente no ensino do Desenho e da Escultura, onde existe uma necessidade de ter 

como referência algumas das obras de estatuária da Antiguidade Clássica, que vão 

funcionando como parte da sua metodologia do ensino. Pode ainda dizer-se que, 

actualmente, os alunos dos cursos de Licenciatura em Escultura demonstram interesse 

em desenhar as cópias das obras de Estatuária Clássica existentes na Coleção de 

Escultura da Faculdade de Belas-Artes, como exercício de desenho. 

A Coleção de Escultura foi, consequentemente, aumentando o seu número de 

exemplares e veio a tornar-se grande para o espaço que ocupa. Na sequência da 

ruptura com tradicional modelo de ensino, todo o espólio que era frequentemente 

usado com a referida função pedagógica foi progressivamente guardado. Contudo, 

mantêm-se muitos exemplares da coleção de escultura colocados nos corredores e em 

espaços menos frequentados da Faculdade de Belas-Artes.  

Constitui a Coleção de Escultura da Faculdade de Belas-Artes um número de obras 

significativo, reunindo um total de 950 obras,997 tratando-se de um número de peças 

que foi contabilizado a partir do ano de 2004. A este número de originais registado, 

por fotografia digital e documentos, acrescenta-se ainda um número de obras 

repetidas assim como um número de moldes de alguns originais.  

As tipologias da escultura, presentes em toda a coleção, são variadas: as estátuas, os 

bustos, os painéis com relevo, os fragmentos. Encontram-se obras de escultura com 

diferentes proveniências, de diferentes características e em diferentes materiais. 

                                                             
997 De acordo com o Inventário iniciado em 2004, pela Faculdade de Belas-Artes sob a Coordenação do 
Prof. Associado Escultor Armindo Alípio Pinto. 
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Formam a Coleção de Escultura obras em bronze, pedra, gesso e em terracota, de 

autores portugueses e estrangeiros, assim como se acrescentam à Coleção as cópias 

das grandes obras de Estatuária Clássica europeia, demonstrando que esta coleção 

não é constituída exclusivamente por cópias em gesso. 

O número de obras de estatuária que integra a Coleção abrange várias épocas da 

História. Se se pretender organizar as obras do ponto de vista cronológico, começa-se 

pelas obras de escultura clássica mais antiga, nomeadamente as cópias em gesso da 

escultura século V a. C.. As obras de escultura mais recentes pertencentes à coleção, 

são esculturas do século XXI, sendo estes trabalhos de características temáticas e 

formais diferentes de todos os outros que constituem a coleção. Dentro desta grande 

abrangência histórica, pode tomar-se contacto com algumas das maiores obras dos 

períodos clássicos, nomeadamente da Arte Greco-Romana.  

As cópias de originais em mármore existentes nestes dois períodos têm várias 

proveniências, embora incidam principalmente em obras originais que se encontram 

no Museu do Louvre. Como exemplo de algumas destas obras, destes dois grandes 

períodos da história, pode referir-se as obras com maior destaque na coleção: o Grupo 

do Laocoonte, a Vénus de Milo, o Torso de Belvedere, Hermes com Dionísio, o 

Gladiador, o Combatente Moribundo, a Diana de Versailles, o Apolo de Belvedere, a 

Vénus Kallipygos, o Germânico, o Ares, o Discóbolo em Repouso, o Antínoo. Igualmente 

destes dois períodos da Arte Grega e da Arte Romana, fazem parte da coleção alguns 

retratos de figuras importantes da História, como são exemplo: Sócrates, Nero, Marco 

Aurélio, Lúcius Verus, Vitélio, Epicuros, Péricles, Platão, Agripa. Para além deste 

conjunto de figuras históricas, importa fazer referência à representação da deusa 

Atena, em três bustos distintos. 

Dos vários períodos da Arte Europeia a época Neoclássica marca a sua presença com 

algumas cópias de obras de escultura do escultor italiano Antonio Canova. Deste 

escultor integram a coleção as cópias de algumas obras emblemáticas: o busto de 

Paris, o busto de Napoleão Bonaparte, a cabeça da Vénus Itálica. Em Portugal, existe 

uma Estela Funerária de Alexandre de Sousa Holstein, em mármore, da autoria de 

Antonio Canova, dentro do Jazigo da Família do Duque de Palmela, no Cemitério dos 
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Prazeres.998 A partir deste original, terá sido feita uma cópia em gesso que está 

integrada na Coleção de Escultura. Durante algum tempo considerou-se que este 

trabalho em gesso fosse um original de Antonio Canova, no entanto, um manuscrito de 

1850 refere que o Duque de Palmela mandou copiar em gesso um baixo-relevo, de 

Antonio Canova, para os alunos o poderem estudar e copiar.999 Perante o referido 

documento, coloca-se de parte a hipótese de ser o gesso da Coleção de Escultura um 

original do escultor. 

Das obras de escultura portuguesa destacam-se as peças originais em terracota e em 

gesso, do século XVIII, de Joaquim Machado de Castro. Trata-se de estudos e maquetas 

realizadas pelo escultor para muitas das obras de estatuária ligada à arquitectura, 

nomeadamente para a fachada da Basílica da Estrela e para as galerias do Palácio 

Nacional da Ajuda. Outras peças em terracota, de caracter figurativo e alusivas à 

temática dos Presépios, são atribuídas ao mesmo escultor. De origem portuguesa, são 

também as maquetas e os estudos existentes, em gesso que teriam servido de base 

para uma concretização dos monumentos portugueses, como são exemplo o 

Monumento a D. Pedro IV na Praça do Rossio e o Monumento a Afonso de 

Albuquerque em Belém. 

Outro conjunto de peças relacionadas com provas académicas são peças figurativas, de 

modelo nu, em gesso, e que foram realizadas a partir de uma aula com modelo 

feminino.1000  

O ensino da Anatomia humana era essencial para a formação artística, como foi 

anteriormente desenvolvido, e os modelos para esse estudo existentes na coleção são 

variados. Este conjunto de gessos é constituído por: mãos, pés, pernas, braços, 

troncos, e cabeças, da figura humana. Tratando-se de fragmentos do corpo humano, 

têm na sua maioria origem nas grandes obras de estatuária clássica, outros são tirados 

do natural, e ainda outra é constituída por fragmentos tirados do esfolado. 

Os elementos decorativos marcam presença neste vasto conjunto de obras de 

estatuária. Reúnem-se diversos elementos decorativos ligados à arquitectura clássica, 

                                                             
998 Cf. Figueiredo, M. Rosa 1999. Escultura Europeia, vol. II, Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian/ 
Fundação Calouste Gulbenkian, p. 93. 
999 Cf. Documento manuscrito em anexo nº 24. 
1000 As peças figurativas resultantes das provas académicas são da autoria dos escultores: António Matos 
(1954-), António Paiva (1926-1987), Euclides Vaz (1916-1991), Hélder Batista (1932-), João Fragoso 
(1913-2000), Jorge Vieira (1926-1998). 
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escolhidos para serem estudos e desenhados pelos alunos. Trata-se de uma 

diversidade de elementos florais, elementos geométricos, formas estilizadas e de 

simples elementos vegetais, que estavam direccionados para o ensino das Artes 

Decorativas. 

Também é importante referir as moldagens de elementos arquitectónicos e 

escultóricos, tirados de importantes monumentos nacionais. Trata-se de um grupo 

considerável de cópias realizadas directamente a partir de formas escultóricas 

integradas em monumentos nacionais, como o Apostolado da porta principal da Sé de 

Évora, o Portal da Sé de Évora, o Portal da Sé Velha de Coimbra, vários Capiteis de 

diferentes igrejas e claustros de igrejas portuguesas, o Cadeiral do Mosteiro dos 

Jerónimos, elementos decorativos do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, elementos 

arquitectónicos do Portal Axial do Mosteiro dos Jerónimos, os Painéis da Vida de Cristo 

do Claustro da Igreja de Sta. Cruz de Coimbra, o Púlpito da Igreja de Sta. Cruz de 

Coimbra. Estas moldagens tiveram diferentes origens,1001 provenientes de trabalhos 

que foram sendo realizados com o objectivo de reunir e expor elementos escultóricos 

da arte portuguesa.1002 Muitas destas moldagens foram pensadas para se constituir 

um museu, para que houvesse a possibilidade de se estudar algumas da obras 

escultóricas nacionais.1003 Contudo, é desconhecida uma grande parte dos autores, das 

datas assim como da função e proveniência, das obras que constituem a coleção. 

Na Coleção encontramos a presença de grandes escultores da Antiguidade Clássica, 

como: Alkamenes (sec. V a.C.), autor do Discóbolo em Repouso e Ares; Fídias (séc. V 

a.C.), autor do busto da deusa Atena e dos vinte e dois painéis que fazem parte do 

Friso do Parthenon; Krésilas (2ª metade do séc. V a.C.), autor do busto de Péricles; 

Agasias (séc. IV a.C.), realizou a estátua do Gladiador Borghèse; Leocares (séc. IV a.C.), 

escultor das estátuas Diana da Caça e Apolo de Belvedere; Praxíteles (séc. IV a.C.), 

autor da Psiquis, Fauno e do Hermes; Lísipo (2ª metade do séc. IV a.C.), autor da 

                                                             
1001 Nos finais do século XIX foram realizadas, em Coimbra, um conjunto de cópias de obras de escultura 
e de elementos arquitectónicos pertencentes aos monumentos nacionais. Deste grupo de esculturas, 
destacam-se as cópias das obras existentes na Igreja de Sta. Cruz em Coimbra, e no respectivo Claustro. 
Cf. Ministério das Obras Públicas 1963. Museu de Escultura…, op. cit., p. 9-10. 
1002 Em 1919 foi publicado um decreto que anunciou a abertura de um Museu de Escultura Comparada. 
Este Museu pensado e planeado nunca foi inaugurado, sendo o Museu de Escultura Comparada do 
Palácio de Mafra o primeiro a ser inaugurado, em 1963. Cf. Ministério das Obras Públicas 1963. Museu 
de Escultura…, op. cit., p. 7. 
1003 Cf. Macedo, Diogo de 1940. Exposição de Moldagens…, op. cit., p. 4. 
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estátua de Hermes com Dionísio; Apolónio de Atenas (séc. I a.C.), escultor do Torso do 

Belvedere; Hagesandro, Atenodoro e Aplidoro da Oficina de Rodes (séc. I a.C.), os 

autores do Grupo do Laocoonte; Kleomenes, autor da estátua Germânico. 

De escultores italianos do Renascimento encontramos obras de: Donatello         

(1385/6-1466), autor do retrato de Piero della Francesca e do baixo-relevo 

Cruxificação; António Rossellino (1427-1479), autor do baixo-relevo Nossa Senhora 

como Menino; Desiderio da Settignano (1428/31-1464), de sua autoria são as obras 

Rapaz Sorridente e o busto de Jovem; Benedetto de Marajo (1422-1497), autor do 

busto de Filipo Strozzi; Francesco Laurana (1430-1502), escultor que realizou o busto 

de Eleonor de Aragão; Giovanni Della Robbia (1469-1529), autor do busto Retrato de 

Rapaz; Miguel Ângelo (1475-1564), a coleção possui uma cabeça do Escravo 

Moribundo, o busto de Brutos e um Cupido; Benvenuto Cellini (1500-1571), deste autor 

existe uma maqueta da estátua Perseu; Pierino Da Vinci (1531-1554), é o autor de um 

baixo-relevo com o título Cosimo I as Patrono of Pisa. 

Do período Barroco a coleção apresenta escultura de autores franceses entre o século 

XVII e o século XVIII: François Duquesnoy (1597-1643) autor do painel em alto-relevo 

Os Anjos Músicos”; Pierre Puget (1620-1694), autor da cabeça de Milon de Crotone; 

Fillippo Della Valle (1698-1768), autor do S. Jerónimo; Jean-Antoine Houdon (1741-

1828), este escultor francês é autor do Esfolado. 

A Faculdade de Belas-Artes possui obras originais de autores portugueses. Do século 

XVIII, destacam-se as obras originais do escultor Joaquim Machado de Castro. As obras 

do escultor formam um grupo de peças que são exclusivamente estudos figurativos 

para a integração de estátuas nas fachadas de edifícios religiosos, como é exemplo a 

Basílica da Estrela e o Palácio Nacional da Ajuda, e de estátuas para espaços públicos, 

como são exemplo os fontanários. Deste autor, pode-se ainda salientar, o modelo em 

gesso do Retrato de D. Maria I, para o túmulo da rainha na Basílica da Estrela. 

Do século XVIII, destacam-se obras de dois escultores que trabalharam para o Palácio 

Nacional da Ajuda, João José de Aguiar (1769-1840) e Faustino José Rodrigues       

(1760-1829) que foram autores de estudos e maquetas para a estatuária do Palácio da 

Ajuda. Do século XIX, surgem obras de professores da Academia de Belas Artes. 

Francisco de Paula Araújo Cerqueira (1808-1855), autor do Cristo Cruxificado, que foi 

uma obra preparatória para o mármore presente no Jazigo da Família Palmela, no 
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Cemitério dos Prazeres. Outras obras se juntam a esta, como os dois baixos-relevos 

com o título Duarte de Almeida em Toro e Juramento de Viriato. Deste professor existe 

outro baixo-relevo, que é uma prova de aptidão pedagógica. Francisco de Assis 

Rodrigues (1801-1877) autor de uma obra com relevância na coleção: o Camões. O 

escultor Louis Valentin Elias Robert (1821-1874) e o arquitecto Gabriel Davioud (1823-

1881) são os autores da maqueta do Monumento a D. Pedro IV, localizado na Praça do 

Rossio. Anatole Célestin Calmels (1822-1906) é o autor de um Busto de D. Pedro V. O 

escultor António Alberto Nunes (1838-1912) destaca-se com uma das melhores obras 

da coleção o S. Jerónimo. Também deste escultor existe a obra O Filho Pródigo. José 

Simões de Almeida (1844-1926) é o autor de uma obra de vulto o Órfão, e de um 

medalhão de homenagem ao escultor Soares dos Reis. 

O século XX é representado com obras dos escultores António Augusto da Costa Mota 

(1877-1956) autor da maqueta para o monumento a Afonso de Albuquerque e dos dois 

estudos para a estátua em homenagem ao Infante. É também o autor do busto com o 

título Retrato de Menina. Francisco Franco (1885-1955) autor do estudo e da obra final 

Sentença de Salomão. Francisco dos Santos (1878-1930) está representado com um 

número maior de obras de escultura, de sua autoria são o Busto do Dr. Sousa Viterbo, 

uma Figura Decorativa, a Madrugada, a Cigarra e o alto-relevo A Morte de Virgínia. O 

escultor Simões de Almeida Sobrinho (1880-1950) é o autor de dois medalhões de 

homenagem a Carlos Reis e a Veloso Salgado, assim como é de sua autoria o busto do 

Mestre Luciano Freire e uma Figura Feminina para um túmulo no Cemitério dos 

Prazeres.  

Na coleção pode-se ainda destacar, um conjunto de bustos de reis e rainhas de 

Portugal, assim como de algumas personalidades europeias. D. Maria II, D. Luís I, D. 

Manuel II, D. Pedro IV, D. Pedro V, D. Carlos, Estefânia Hohenzollern-Sigmaringen e 

Afonso de Albuquerque são algumas das personalidades nacionais identificadas e 

representadas. 

Do princípio do século XX, destacam-se obras de escultores de grande importância 

para a história da escultura em Portugal: Leopoldo de Almeida (1898-1975) autor de 

um relevo figurativo; João Fragoso (1913-2000); Euclides Vaz (1916-1991); Joaquim 

Correia (1920-); Jorge Vieira (1922-1998); António Paiva (1926-1987); Hélder Batista 

(1932-), que são autores das provas de aptidão pedagógica, realizadas na Escola de 
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Belas-Artes, como tinham sido referidas anteriormente. Trata-se de peças de carácter 

figurativo, feitas com a presença de um modelo feminino nu, e que foram doadas 

pelos respectivos autores e escultores à referida instituição.  

Para além deste conjunto de peças originais, a coleção possui igualmente várias obras 

de moldagem. Em 1940, no Museu Nacional de Arte Antiga, realizou-se uma exposição 

com um conjunto de peças de escultura que foram resultado de um trabalho de 

moldagens recolhido de vários monumentos nacionais.1004 Estas moldagens foram 

feitas a partir das obras de escultura de vulto, dos altos-relevos e de elementos 

ornamentais da arquitectura. O conjunto de apóstolos da Sé de Évora que existe na 

coleção de escultura, pode ter a sua origem nestes trabalhos de moldagens de 1940. 

Outros trabalhos da mesma natureza, foram feitos no cadeiral do Coro alto do 

Mosteiro dos Jerónimos, da autoria de Diego de la Zarza e de Filipe de Vries.1005. Estes 

moldes poderiam constituir uma parte dos gessos existentes no Mosteiro dos 

Jerónimos do qual uma parte significativa deu origem ao Museu de Escultura 

Comparada de Mafra.1006 

Duas moldagens de grande relevância são a do Púlpito da Igreja de Santa Cruz de 

Coimbra e a do painel A Caminho do Calvário do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a 

partir das obras originais do escultor francês Jacques Loquin, do século XVI.1007                          

À coleção junta-se um grande número de peças de escultura, mais concretamente, 

fragmentos de estátua que tinham uma função exclusivamente pedagógica. Estes 

fragmentos de estátua, pés, mãos, braços, pernas, troncos, costas, cabeças e 

fragmentos de esfolados eram utilizados nas aulas dos cursos de Pintura, Escultura e 

Arquitectura para o estudo do corpo humano e para o ensino do Desenho. 

Para além das obras de vulto/modelos existentes na coleção, faz parte um conjunto 

significativo de moldes de algumas estátuas, bustos, máscaras, painéis e fragmentos 

do corpo humano e de estátua. 

 

 

                                                             
1004 Sobre esta exposição pode ver-se Macedo, Diogo de 1940. Exposição de Moldagens…, op. cit.. 
1005 Cf. Documento em anexo nº 25. 
1006 Cf. Ministério das Obras Públicas 1963. Museu de Escultura…, op. cit., p. 7. 
1007 Cf. Documento e anexo nº 26. O Museu de Escultura Comparada de Mafra possui também cópias 
destas duas obras. 
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2.1.  A Organização da Coleção: Inventário e Conservação Preventiva 

 

A organização das obras da Coleção a partir de 2004 deu origem a uma nova 

disposição e a um novo acondicionamento, limitada às condições disponibilizadas.  

O acondicionamento da maioria das esculturas colocadas no espaço principal do 

acervo concentrava a maior parte das peças de escultura que se encontravam num 

estado bastante desorganizado. Encontravam-se peças colocadas no chão e 

amontoadas, verificando-se uma grande sobre carga das prateleiras onde as peças 

permaneciam sem qualquer critério de arrumação e protecção. Algumas das obras em 

gesso apoiavam-se noutras, chegando alguns gessos a servir de suporte às prateleiras. 

Conjuntos de aglomerados acumulavam-se junto a duas das portas deste espaço do 

acervo impedindo a abertura das mesmas.  

Outros espaços da Faculdade onde existiam peças da coleção estavam em situação 

regular, podendo afirmar-se que algumas peças se encontravam um bom estado de 

conservação. 

Iniciou-se a organização das obras com um primeiro conhecimento de todo o espólio 

existente. Posteriormente procedeu-se a um agrupamento das diversas obras, que 

permitiu fazer uma divisão na coleção, separando as obras segundo as diferentes 

tipologias. Foram separados os painéis e todos os elementos decorativos da 

arquitectura das restantes peças da coleção. As obras com menor representação 

figurativa de carácter decorativo ligadas à arquitectura, foram colocadas noutro local. 

No espaço do Acervo conseguiu-se manter as obras de temática figurativa, as mais 

significativas, assim como todos os moldes em gesso e silicone existentes. Alguns 

destes moldes são peças centenárias e apresentam algum desgaste devido à utilização.  

Devido às necessidades existentes, requisitou-se novo equipamento, nomeadamente 

novas estantes apropriadas para a respectiva organização e acondicionamento, no 

sentido de haver uma preservação das peças da Coleção. 

Com as modificações realizadas surgiu uma nova disposição das obras, permitindo uma 

maior visibilidade das mesmas, possibilitando a fácil localização das obras nas 

diferentes prateleiras.  
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2.2.  Conservação 

 

Em 1997 tomou-se contacto pela primeira vez, com o espaço do Acervo de Escultura 

da Faculdade de Belas Artes. Verificou-se que a coleção permanecia num espaço sem 

condições e que a coleção se encontrava abandonada, com as peças amontoadas, 

desorganizadas e sujeitas às deficientes condições físicas. As obras permaneciam 

fechadas há anos neste espaço que lhes fora destinado. 

No mesmo ano, estava a decorrer um projecto de recuperação, e restauro das obras 

de escultura, financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

onde estavam a trabalhar os Prof. Escultor João Afra, o Prof. Escultor José Miranda, 

Prof. Escultor Álvaro França, em conjunto com um grupo de alunos do Curso de 

Escultura. Todo o trabalho se direccionou para conservar e restaurar a Coleção de 

Escultura, e deste trabalho ficou: a execução de moldes, em borracha de silicone e 

fibra de vidro de alguns dos modelos de gesso; a colocação de uma substância aquosa 

a revestir as obras mais significativas da coleção, com o intuito de proteger da 

humidade; a reconstrução de alguns dos modelos de estatuária; um conjunto de 

publicações sobre as exposições realizadas no decorrer deste projecto. 

Este projecto financiado teve o seu término em 1999, com a conclusão das 

intervenções anteriormente descritas, deixando o Acervo de Escultura sem qualquer 

actividade e sem alguém responsável pela sua necessária manutenção. 

O mau estado de conservação devia-se à desvalorização que lhe fora atribuída pela 

própria Instituição, assim como pelas deficientes condições físicas do local onde 

permanece. As infiltrações e as condições físicas determinaram o estado de 

conservação, chegando a destruir por completo algumas obras. Os problemas de 

humidade e arejamento do espaço do Acervo, não garantiam a conservação do espólio 

guardado. A humidade existente era facilmente sentida, não havendo qualquer 

circulação do ar ou ventilação. Em algumas áreas deste espaço várias peças mostravam 

claramente sinais de degradação por estarem inseridas no ambiente húmido.  

A acumulação de sujidade estendeu-se durante anos pela ausência de manutenção, 

contribuindo de forma significativa para uma maior deterioração das obras guardadas. 

A limpeza das esculturas, nos restantes espaços da Faculdade, estavam em situação 

regular, necessitando naturalmente de uma atenção. 
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As obras de maior dimensão da coleção encontravam-se colocadas no chão, sem 

qualquer protecção permanecendo em contacto com referida humidade e com as 

infiltrações existentes.  

As prateleiras de madeira, com profundidade reduzida, reuniam uma diversidade 

grande de modelos em gesso de várias tipologias e tamanhos, juntamente com alguns 

moldes de gesso e outros de silicone, causando uma acentuada curvatura devido ao 

peso. 

Durante o funcionamento dos trabalhos do projecto FEDER, muitas das obras em gesso 

sofreram intervenções. A maioria dessas intervenções direccionaram-se para o 

revestimento das peças em gesso com uma substancia plástica. Para a colocação desta 

protecção passaram sobre as peças utensílios que deixaram um conjunto de riscos 

sobre a superfície. A humidade existente nas peças não foi retirada, e sobre este 

desgaste da superfície aplicou-se a referia substancia plástica. Actualmente, algumas 

das obras libertam a pelicula plástica aplicada e dão a conhecer a superfície riscada e 

com manchas escuras da humidade. As formas originais das estátuas perderam-se, 

perdendo-se igualmente a sua qualidade e a respectiva definição das formas, 

conferindo-lhes um aspecto amolecido.  

Outras obras encontram-se sem recuperação possível devido ao seu acentuado estado 

de degradação, causadas pelo modo de arrumação a que estiveram sujeitas e pelas 

referidas condições físicas.  

Um conjunto de obras em terracota, do século XVIII, atribuídas ao escultor Joaquim 

Machado de Castro, integradas na coleção, foram devidamente limpas por dois 

profissionais da Conservação e Restauro, sob a coordenação da Prof. Luísa Arruda. 

Estas peças em terracota tiveram especial atenção e tratamento, conseguindo-se um 

restauro das peças e um devido acondicionamento das mesmas, em caixas 

apropriadas. Às obras em gesso da coleção fez-se apenas uma remoção do pó 

existente e de toda a sujidade contida nas bases das peças. Algumas peças, devido à 

dimensão e ao peso, foram limpas nos espaços que ocupavam, assim como as 

esculturas exteriores ao espaço do Acervo. 

Tornou-se urgente a manutenção do espaço do Acervo. A manutenção do espaço 

principal do acervo, deveu-se ao serviço ocasional estipulado pela Faculdade, mas 

deveu-se principalmente à iniciativa dos dois colaboradores encarregues de proceder 
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ao trabalho de inventariação, que de um modo contínuo e com alguma insistência 

procuram criar um novo espaço com condições aceitáveis e dignas onde pudesse 

permanecer a Coleção.  

A necessidade de equipamento adequado para remover a humidade existente, levou à 

colocação de três desumidificadores para garantir uma redução da humidade 

existente. Numa primeira fase estiveram a funcionar de um modo contínuo embora 

não tenha sido possível conseguir controlar o nível excessivo da humidade. O 

problema relativo à humidade permanece, devido às graves infiltrações existentes 

numa das paredes. 

As peças da Coleção distribuídas pelos corredores da Faculdade estão sujeitas a 

determinadas intervenções pelos alunos e por outros que frequentavam os espaços da 

Faculdade, tornando-se difícil gerir a sua preservação. 

 

2.3.  Inventariação 

 

Em 2004, iniciou-se o trabalho de inventariação da Coleção de Escultura da Faculdade 

de Belas Artes, com a coordenação do Prof. Associado Escultor Alípio Pinto.1008 Nos 

dois primeiros anos organizou-se e deu-se inicio ao inventario procurando sempre 

acondicionar o melhor possível as obras guardadas naquele espaço. 

Com a realização do projecto de inventariação, organização e acondicionamento das 

obras de escultura, mais concretamente entre 15 de Março de 2004 e 06 de Janeiro de 

2005, concluiu-se o primeiro registo das obras da coleção e a abertura do inventário da 

Coleção de Escultura.  

No início do inventário, houve preocupação em identificar cada obra, a data e a 

autoria, como informações básicas para posteriormente se desenvolver um estudo. 

Determinou-se que seria prioritário a inventariação das obras de estatuária e 

posteriormente procedia-se à inventariação do conjunto de moldes, no sentido de 

estabelecer uma relação dos modelos em gesso com os moldes. Definiram-se as fases 

de trabalho para organizar as obras, procedendo-se a um registo fotográfico digital de 

todo o espólio, efectuado pelo autor da presente tese, e realizando uma ficha de 

                                                             
1008 Ver no Volume II de Anexos as fichas de inventário correspondentes a 28 estátuas clássicas. 
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inventário para cada uma das obras num programa informático e a colocação de 

etiquetas nas obras. 

Elaborou-se uma ficha de inventário adequado à coleção, tendo em conta a 

diversidade de tipologias existentes e a dimensão da coleção, considerando-se 

também a possibilidade de incorporar conjuntos distintos de peças de escultura 

exteriores à coleção. Este trabalho de inventariação realizou-se em paralelo com a 

respectiva organização do espaço do Acervo. 

Após o primeiro ano de trabalho, direccionado para a organização e registo das peças, 

houve uma continuidade da responsabilidade do escultor e autor desta tese, que 

direccionou o trabalho para a investigação e estudo aprofundado de cada obra da 

coleção, focando-se numa pesquisa essencialmente documental no sentido de 

completar o inventário. 

Importa ainda mencionar a última fase deste trabalho de inventariação que 

corresponde à inventariação dos moldes, e à respectiva relação com as obras 

existentes. Esta fase do inventário foi realizado pelo escultor e autor desta tese, que 

procedeu ao registo fotográfico dos moldes, paralelamente com o coordenador do 

projecto o Prof. Associado Escultor Alípio Pinto. 

 

 
Fig. 45  Acervo de Escultura da Faculdade de Belas Artes 
Foto: José Viriato 
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Conclusão 

 

A partir da investigação realizada para a presente tese podemos entender o papel 

fundamental da estatuária clássica ao longo dos séculos como modelos para artistas e 

como modelos para o ensino, compreendendo-se todo o processo em Portugal. 

Durante o Renascimento despertava o gosto pelo antigo, motivado pela descoberta e 

consequente revalorização da estatuária da Antiguidade Clássica, assim como as ruínas 

da arquitetura, os fragmentos de pintura, os objectos de uso e sobretudo a leitura dos 

clássicos em todas as formas de conhecimento e expressão literária. As memórias de 

Plínio o Velho e o tratado de Vitrúvio tiveram influencia no gosto pelo antigo. Nesta 

época iniciaram-se as coleções de escultura dispostas em jardins de grandes senhores, 

como os Jardins dos Medici em Florença, ou em Roma, o Jardim do Belvedere do 

Papado. 

A produção de cópias das obras de estatuária mais importantes possibilitou a aquisição 

de obras do antigo a um crescente número de amadores e colecionadores. As 

reproduções faziam-se em escalas diferentes do original, algumas para espaços 

interiores e em diferentes materiais, surgindo obras de escultura em bronze, mármore 

e em gesso.  

Paralelamente surgiram coleções de gravuras divulgando a estatuária do antigo, 

vendidas avulso ou organizadas em volumes que constituíam uma visão sistematizada 

da estatuária clássica: Segmenta Nobilium signorum e Statuarum de Franciscus Perrier, 

1638; Raccolta di Statue Antiche e Moderne, de Domenico de Rossi, 1704. 

Iniciaram-se viagens de estudo a Roma para desenhar e efectuar trabalhos de medição 

das principais esculturas, de que Gerard Audran foi pioneiro. Surgem os tratados e 

manuais de pintura e desenho que propõem imagens de esculturas clássicas para 

copiar, das quais citamos as mais importantes: Les Proportions du Corps Humain…, de 

Gérard Audran, 1683; Anatomia per uso et Intelligenza del disegno, de Bernardino 

Genga e Charles Errard, 1691; De L´Imitation des Statues Antiques, de Peter Paul 

Rubens, 1766; Méthode pour Apprendre Le Dessin, de Charles-Antoine Jombert, 1784; 

Anatomie du Gladiateur Combattant…, de Jean-Galbert Salvage, 1812; Traité Complet 

de la Peinture, de Jacques Nicolas Montabert, de 1829-51.  
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As cópias da estatuária clássica destinavam-se também às escolas e Academias de 

Arte, desempenhando um papel estruturante na formação artística, nomeadamente 

no estudo do antigo, no ensino do Desenho e na formação do gosto: as proporções do 

corpo humano e a correcta representação do canon. As estátuas da Antiguidade 

Clássica reuniam qualidades artísticas que motivavam o estudo e admiração pela 

beleza, proporção, harmonia e rigor anatómico, presentes no Antinoo Capitolino, 

Apolo do Belvedere, citando os melhores exemplos da beleza masculina, a Vénus de 

Cnido e a Vénus de Medici, o expoente da beleza feminina. Por outro lado o Hercules 

Farnese e o Torso do Belvedere representavam a expressão da força, reunindo 

qualidades acima mencionadas, enquanto que o Grupo do Laocoonte mostrava o 

pathos, ou a dor. Outras peças eram representativas do rural, ou do silvestre, como a 

representação dos faunos. De facto, estudar desenhando as melhores obras de 

estatuária constituía uma base sólida para a formação artística. 

Os artistas do Renascimento e Barroco desenharam a partir das obras de estatuária 

clássica iniciando um método de investigação e aprendizagem que teve continuidade 

nos séculos seguintes. Destaca-se a obra notável de desenho de Peter Paul Rubens e 

de alguns dos seus discípulos, desenhando o Centauro com o Cupido, o Hercules 

Farnese, o Laocoonte e o Torso do Belvedere. 

No século XVIII surge, segundo a influência da estatuária clássica, uma estátua que 

viária a ter também um papel importante nas Academias de Arte para o estudo da 

anatomia humana: o Écorché de Jean-Antoine Houdon. O escultor realizou esta estátua 

influenciado pela pose e proporções do Antinoo Capitolino. 

Relativamente a Portugal, a ideia do antigo, é dada a conhecer por Francisco de 

Holanda, personalidade influente na cultura artística portuguesa do século XVI. Na sua 

viagem a Roma desenhou as Antigualhas, revelando a estatuária do Jardim do 

Belvedere e a sua integração arquitectónica nos jardins, constituindo um documento 

único, também para se conhecer a pintura dos grotescos e outras esculturas e 

monumentos do antigo que encontrou nos países por onde passou.  

Paralelamente os escritos de Francisco de Holanda, nomeadamente o Da Pintura 

Antigua evidenciaram a importância da cultura clássica, textos escritos em português e 

divulgados entre artistas e homens de cultura em Portugal. 
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No século XVIII, o escultor José de Almeida estudou na Academia de San Luca, 

adquirindo formação artística estudando e desenhando a partir das obras de 

estatuária clássica, como provam os seus desenhos guardados no Arquivo desta 

Academia. A sua presença em Roma permitiu-lhe ver de perto a estatuária clássica, 

seguindo o método de aprendizagem instituído pela Academia. Todo o conhecimento 

adquirido através do Desenho e do contacto com as obras de estatuária foi 

posteriormente transmitido ao seu discípulo Joaquim Machado de Castro. 

O escultor Joaquim Machado de Castro não pôde frequentar uma academia, pelo facto 

de não haver em Portugal, estando a sua formação dependente da formação das 

oficinas, com os mestres José de Almeida, que referimos, e de Alessandro Giusti, 

escultor de D. João V nas obras do Palácio e Convento de Mafra.  

Machado de Castro deixa-nos o Livro de Estatuas C que demonstra os seus estudos 

sobre algumas da mais importantes obras de estatuária da Antiguidade Clássica 

através do desenho, provavelmente como forma autodidacta de aprendizagem. O 

escultor estruturou a sua formação com base nos modelos clássicos, que se reflecte 

nos trabalhos de escultura e na formação que deu aos discípulos, transmitindo-lhes o 

mesmo gosto. Nos seus textos, nomeadamente no Dicionário de Escultura deixa-nos 

também o seu pensamento sobre a importância do desenho e influência do antigo na 

formação dos jovens. 

Do mesmo modo e na mesma época, Cyrillo Volkmar Machado viajou até Itália, não 

tendo frequentado nenhuma academia. O pintor tomou contacto com as obras da 

antiguidade clássica, contudo, foi através do manual francês Methode pour Apprende 

le Dessin que o pintor desenhou e estudou as mais importantes obras de escultura 

clássica. Cyrillo reproduziu algumas das estátuas clássicas que ilustram o manual e fez 

um estudo detalhado das proporções, estudando diferentes vistas de cada obra, assim 

como os pormenores. O pintor leu e resumiu muitos tratados deixando um conjunto 

notável de manuscritos ilustrados com reproduções. Todas as leituras que realizou na 

Biblioteca de Mafra e nas obras que constituíam a sua biblioteca, assim como os seus 

desenhos, constituíram uma estrutura para inaugurar em 1780 a primeira Academia 

do Nu, em Portugal. 

Em 1836 inaugura-se a Academia de Belas Artes de Lisboa e do Porto, por decreto 

régio de D. Maria II. O escultor Francisco de Assis Rodrigues, com formação assente em 
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modelos clássicos, deu continuidade ao estudo da estatuária clássica no ensino 

artístico durante o século XIX. A formação que adquiriu é transmitida na Academia de 

Belas Artes aos seus alunos, através de um manual com desenhos de importantes 

obras de estatuária clássica Methodo das Proporções, e Anatomia do Corpo Humano…, 

também com modelos para estudo do Desenho, com base na obra de Gerard Audran, 

já referida. Assis rodrigues prestou provas para professor realizando o notável desenho 

do Grupo do Laocoonte e elaborando a Memória d´Escultptura, que foi publicada. 

Este método de ensino artístico foi baseado na estatuária clássica, verificando-se uma 

crescente aquisição de cópias em gesso pela Academia de Belas Artes, as mesmas 

cópias de estatuária que serviam de modelos nas academias de arte europeias. 

As cópias das obras de estatuária clássica mais importantes como o Antinoo, o Apolo 

do Belvedere, a Diana de Versailles, o Gladiador Borghese, o Grupo do Laocoonte, o 

Torso do Belvedere e a Vénus de Milo constituíam modelos de estudo na Academia de 

Belas Artes, dando continuidade à formação de um gosto pelo antigo instituído na 

europa. 

Quatro anos depois, o primeiro professor de Desenho da Academia, Joaquim Rafael 

lança um manual de desenho, Elementos de Desenho…, direccionado para o estudo da 

cabeça humana no qual a estátua clássica é elemento marcante com litografias da 

cabeça do Apolo do Belvedere, do Antinoo Capitolino, Laocoonte e Vénus de Medici. 

Hoje a Faculdade de Belas Artes de Lisboa é herdeira desta instituição, estando 

instalada no mesmo espaço, o convento de São Francisco, guardando uma vasta e 

valiosa coleção de gessos. Os mais notáveis ocupam os espaços nobres servindo ainda 

como fonte e modelo para exercícios de desenho. 
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ÍNDICE DE IMAGENS 
 
 
PART  I 
 
 
Fig. 1 
 
Maerten Van Heermskerck  
The Cortilhe delle Statue with the Nile and Tiber facing each other. 
1532 
Desenho à pena, com tinta e aguada 
23,1 x 36 cm 
London, The British Museum 
in The Fragment, an Incomplete History. p. 40 
 
Fig. 2 
 
Denis Diderot &, Jean d´ Alembert 
Attelier des Mouleurs en Plâtre/ Mouleurs en Plâtre, Mouleurs et Ouvrages 
1751-1772 
in L´Encyclopédie Diderot & D´Alembert. Gravure – Sculpture..., pl. I, II 
 
Fig. 3 
 
Giovanni Domenico Campiglia 
View of the Capitoline Collections 
1755 
Gravura em Giovanni Bottari, Museu Capitolini, II 
in Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity…, p. 194 
 
Fig. 4 
 
Augusto Nahl Tadesco 
Apolo do Belvedere 
1775 
Lápis, lápis branco, sobre papel de aguarela cinzento 
54,5 x 38,5 cm 
Arquivo Academia de San Lucas, Roma 
in I Disegni di Figura nell´Archivio Storico dell´Accademia di San Luca, vol. III, p. 114 
 
Fig. 5 
 
Antoine Béranger 
Entrada em Paris das obras destinadas ao Museu Napoleão (pormenor) 
1813 
Vaso de porcelana pintado 
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120 cm (altura) 
Museu Nacional de Cerâmica, Sèvres 
in http://hadrian6.tumblr.com 
 
Fig. 6 
 
Michele Bussotili Maltese 
Antinoo Capitolino 
1783 
Sanguínea 
55 (62) x 32(41) cm 
Arquivo Academia de San Lucas, Roma 
in I Disegni di Figura nell´Archivio Storico dell´Accademia di San Luca, vol. III, p. 142 
 
Fig. 7 
 
autor desconhecido 
Apolino 
data desconhecida 
Sanguínea e lápis branco 
54 x 39 cm 
Arquivo Academia de San Lucas, Roma, A.474 
in I Disegni di Figura nell´Archivio Storico dell´Accademia di San Luca, vol. III, p. 90 
 
Fig. 8 
 
Joaquim Machado de Castro 
Vénus de Medici 
data desconhecida  
Desenho a lápis, com aguada e contorno definido com aparo 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 15v, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
 
Fig. 9 
 
J. Ordoñez 
Vénus de Milo 
1888 
Carvão e esfuminho sobre papel 
Academia de San Fernando, Madrid 
in Los Dibujos de la Academia, p. 159 
 
 
 
 



255 
 

Fig. 10 
 
Francisco de Holanda 
Ariadne 
1538-1540 
Desenho à pena 
46 x 35 cm (aprox.) 
Biblioteca do Escorial, Madrid 
in Álbum dos Desenhos das Antigualhas, p. 8v 
 
Fig. 11 
 
Peter Paul Rubens 
Torso Belvedere 
data desconhecida  
Lápis sobre papel 
37,5 x 27 cm 
Rubenshuis, Antuérpia 
in Rubens Cantoor, p. 66 
 
Fig. 12 
 
Charles Errard e Bernardino Genga 
Hercules Farnese 
1691 
Gravura 
in Anatomia per uso et Intelligenza del disegno, távola XXIV 
 
Fig. 13 
 
C. Duran de Cottes 
Gladiador Borghese 
1885 
Carvão e esfuminho sobre papel 
Academia de San Fernando, Madrid 
in Los Dibujos de la Academia, p. 89 
 
Fig. 14 
 
Peter Paul Rubens 
Grupo do Laocoonte 
Lápis sobre papel 
Biblioteca Anbrosiana, Milan 
in Rubens, Copies After the Antique, vol. III, img. 145 
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Fig. 15 
 
Antoine Béranger 
Entrada em Paris das obras destinadas ao Museu Napoleão (pormenor) 
1813 
Vaso de porcelana pintado  
120 cm (alt.) 
Museu Nacional de Cerâmica, Sèvres 
in The Fragment, na Incomplete History, p. 73 
 
Fig. 16 
 
Leopoldo Accésir Barredo y Fontana 
Sileno com Dioniso 
data desconhecida  
Carvão e esfuminho sobre papel 
Academia de San Fernando, Madrid 
in Los Dibujos de la Academia, p. 51 
 
Fig. 17 
 
Artur Gaspar dos Anjos Teixeira 
Fauno Dançante 
data desconhecida 
Carvão e esfuminho sobre papel 
61,1 x 47 cm 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes, FBAUL/314/DA 
Foto: José Viriato 
 
 
PARTE  II 
 
 
Fig. 18 
 
N. Dorigny, a partir de Carlo Maratta 
Academia 
Gravura 
The British Museum, Londres 
in Teaching Art – Academies and Schools from Vasari to Albers, p. 47 
 
Fig. 19 
 
Michelangelo Buonarroti 
Estudo de Homem Esfolado 
1518 
Sanguínea 
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The Royal Collection, Londres 
in La Lesson d´Anatomie: Les Corps des Artistes de la Renaissance au Romantisme, p. 
81 
 
Fig. 20 
 
Francisco de Holanda 
Apolo do Belvedere 
1538-1540 
Desenho à pena 
46 x 35 cm (aprox.) 
Biblioteca do Escorial, Madrid 
in Álbum dos Desenhos das Antigualhas, p. 9r 
 
Fig. 21 
 
Federico Zuccaro 
Taddeo in the Belvedere Court in the Vatican Drawing the Laocoön 
1595 
Desenho à pena, com tinta castanha e giz preto e vermelho 
17,5 x 42,5 cm 
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
in Taddeo and Federico Zuccaro, Artist-Brothers in Renaissance Rome, p. 24 
 
Fig. 22 
 
Francisco de Holanda 
Grupo do Laocoonte 
1538-1540 
Desenho à pena 
46 x 35 cm (aprox.) 
Biblioteca do Escorial, Madrid 
in Álbum dos Desenhos das Antigualhas, p. 9v 
 
Fig. 23 
 
Joaquim Machado de Castro 
Hercules Farnese 
data desconhecida 
Desenho com aparo e aguada 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 15v, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
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Fig. 24 
 
Joaquim Machado de Castro 
Esfolado 
data desconhecida 
Desenho com aparo e aguada 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 84, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
 
Fig. 25 
 
Joaquim Machado de Castro 
Hercules Farnese, Antinoo Capitolino 
data desconhecida 
Desenho com aparo e aguada 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 66 / fl. 79, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
 
Fig. 26 
 
Joaquim Machado de Castro 
Hercules Farnese 
data desconhecida 
Desenho com aparo e aguada 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 67, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
 
Fig. 27 
 
Joaquim Machado de Castro 
Apolo do Belvedere 
data desconhecida 
Desenho a lápis e aparo 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 12v, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
 
 
 
 



259 
 

Fig. 28 
 
Joaquim Machado de Castro 
Pé de Estátua (Apolo do Belvedere) 
data desconhecida 
Desenho com aparo e aguada 
27 x 20,5 cm 
Livro de Estátuas C, fl. 10, D.E. 1152 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: MNAA 
 
Fig. 29 
 
Cyrillo Volkmar Machado 
Desenho a lápis com aparo e tinta castanha 
Biblioteca da Academia Nacional de Belas Artes 
in Tratado de Arquitectura & Pintura – Cirilo Wolkmar Machado, p. 321 
 
Fig. 30 
 
Cyrillo Volkmar Machado 
Desenho a lápis com aparo e tinta castanha 
Biblioteca da Academia Nacional de Belas Artes 
in Tratado de Arquitectura & Pintura – Cirilo Wolkmar Machado, p. 323 
 
Fig. 31 
 
Cyrillo Volkmar Machado 
Desenho a lápis com aparo e tinta castanha 
Biblioteca da Academia Nacional de Belas Artes 
in Tratado de Arquitectura & Pintura – Cirilo Wolkmar Machado, p. 319 
 
Fig. 32 
 
Francisco de Assis Rodrigues 
Grupo do Laocoonte 
1829 
Desenho a lápis preto ebranco sobre papel 
58 x 44 cm 
Gabinete de Desenho do Museu Nacional de Arte Antiga 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 33 
 
Francisco de Assis Rodrigues 
Hercules Farnese / Apolo do Belvedere 
1836 
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Gravura 
Biblioteca Nacional, Lisboa 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 34 
 
Francisco de Assis Rodrigues 
Vénus de Medici / Antinoo 
1836 
Gravura 
Biblioteca Nacional, Lisboa 
Foto: José Viriato 
 
 
PARTE  III 
 
Fig. 35 
 
Joaquim Rafael 
Sem título 
1840 
Litografia 
35,5 x 56 cm 
Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas Artes de 
Lisboa para uso dos seus discipulos 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 36 
 
Joaquim Rafael 
Apolo do Belvedere / Laocoonte 
1840 
Litografia 
66 x 50 cm 
Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas Artes de 
Lisboa para uso dos seus discipulos 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 37 
 
Joaquim Rafael 
14ª Lição 
1840 
Litografia 
35, 5 x 56 cm 
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Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas Artes de 
Lisboa para uso dos seus discipulos 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 38 
 
Sousa Viterbo 
École des Beaux-Arts de Lisbonne - Sale de Dessin de Figure d´après l´antique 
1900 
Fotografia 
20 x 16 cm  
in L´Enseignement des Beaux-Arts en Portugal, p. VI-B 
 
Fig. 39 
 
António Rodrigues da Silva 
Esfolado 
1858-59 
Desenho a lápis sobre papel, com tinta e aguada 
73,5 x 55,7 cm 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes, FBAUL/425/DA 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 40 
 
Constâncio Gabriel da Silva  
Ares Borghese 
1901 
Desenho a carvão e esfuminho sobre papel 
47,2 x 61,5 cm 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes, FBAUL/244/DA 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 41 
 
autor desconhecido 
Antinoo Capitolino 
1862-63 
Desenho a lápis, carvão e esfuminho sobre papel 
63,8 x 49,3 cm 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes, FBAUL/110/DA 
Foto: José Viriato 
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Fig. 42 
 
Jean-Antoine Houdon 
L´Ecorché 
1767 
Gesso 
181 cm (alt.) 
Academia de Francesa, Roma 
in Jean-Antoine Houdon - Sculptor of the Enlightenment, p. 62 
 
Fig. 43 
 
João dos Santos Lopes /Autor desconhecido 
Laocoonte (fragmento) / Laocoonte (fragmento) 
12/07/1895 / data desconhecida 
Desenho a carvão e esfuminho sobre papel / Gesso 
61,8 x 47, 1 cm / 89 x 86 x 44 cm 
Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes, FBAUL/252/DA / Coleção de 
Escultura da Faculdade de Belas Artes FBAUL/ESC/669 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 44 
 
autor desconhecido 
Pé do Laocoonte (fragmento) 
Final século XVIII (?) 
Desenho a lápis preto e branco sobre papel 
60 x 40,5 cm 
Coleção de Desenhos da Biblioteca Nacional, Lisboa, D. 138 P. 
Foto: José Viriato 
 
Fig. 45 
 
Acervo de Escultura da Faculdade de Belas Artes 
2006 
Foto: José Viriato 
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