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uma atitude descritiva que a máquina fotográfica tornou

inútil. Propomos que a escrita sobre um tema de arte seja

exercida segundo conceitos oriundos da cultura artística tal

como era conhecida e praticada pelos artistas da época.

Regeitamos por isso as análises exteriores que se exercem

em exclusivo ou em predomínio: as históricas, quase sempre

historicistas. que definem "panos de fundo", contextualizam

e falam mais de história e menos de arte; igualmente

supérflua é essa filha dilecta do positivismo oitocentista, a

sociologia, ciência que quanto às artes tem sido conhecida

em Portugal na versão «soft» de história social ou, a um nível

mais rasteiro, de comentário pequeno burguês sobre o

sucesso social das obras e dos artistas.

Propomo-nos tratar aqui a cultura artística

portuguesa na época clássica (séculos XV1-XVIII). Devemos

começar por definir os conteúdos. ?or cultura artística

entendemos um conjunto de ideias e valores, autóctones ou

não, que se constituem enquanto sistema e desse modo se

expressam e são utilizados durante um período longo.

Constituem uma fonte de informação de artistas e

encomendadores, formam uma consciência cultural e

artística. Um tal sistema pode ser apriorístico, forjar-se

paralelamente à execução da obra ou então decorrer da

produção artística, como simples registo ou reflexão mais

sólida. O período de vigência de um sistema artístico é

habitualmente longo, contabilizando séculos. O espírito

humano não actua por saltos bruscos nem a arte é produto

de mutações meteóricas. Um sistema artístico não deve ser

entendido como um organismo fechado, ao modo hegeliano,

ou inamovível como num certo estruturalismo, mas como

algo mutante. tendo porém presente que mudar não í

necessariamente caminhar em linha recta face a um destino

de «progresso» artístico, como nas concepções optimistas da

história.

No campo vasto da cultura artística cabem textos

muito variados quanto à natureza e metodologia. Devemos

então sistematizar os materiais que a definem em função da

época que nos ocupa:

- Tratados. São a fonte primacial da arte porque contém

conceitos, definem uma cultura artística de base e

justificação histórica e/ou pessoal e, a partir do momento em

que são ilustrados, são um manancial inesgotável de fontes

visuais que aos artistas cumpre interpretar e desenvolver,

adaptar ou simplesmente citar. Constituem um código

normativo e revelam-se essenciais na formação escolar dos

artistas, informando igualmente o gosto dos encomen

dadores.

- Textos diversos que organizam um sistema das artes, con

tendo conceitos ou simples noções, a par de resumos cir

cunstanciados de natureza histórica.

- Receituários técnicos que na sua singeleza expositiva e con

ceptual são determinantes na divulgação duma sabedoria do

«fazer», no conhecimento dos materiais, dos instrumentos

de trabalho, em suma na consagração duma metodologia

que organiza e faseia a actuação do homem sobre a matéria.

-Textos didácticos versando de modo singular ou plural os

géneros artísticos. São as «sebentas» da época, sendo muito

variada a sua qualidade, originalidade e difusão.

- Textos que respondem em tempo curto a um problema e

obra singular tendo em vista uma resolução: podem conter

apenas pareceres de carácter tecnológico, revelarem um

gosto instituído (global ou sectorial) ou assumirem uma

função prospectiva.

-Crónicas. Historiam obras, vidas de artistas ou outras cir

cunstâncias onde sejam nomeados objectos ou problemas

artísticos. Estes textos, para os quais a arte é um continente

exterior, podem indiciar um gosto ou simples convicção que

se afirmam retrospectivamente.
- Textos de estética, no sentido corrente desta disciplina, isto

é, com um pendor filosofante, desinteressada do objecto mas

buscando a noção categorial de Belo. São textos feitos habi

tualmente por filósofos com reduzida cultura visual e artísti

ca mas são determinantes para a fixação dos princípios ori

entadores da produção artística permitindo subalternizar a

imensidão de factos que, quase sempre, são uma verdadeira

floresta de enganos.

- Textos filosóficos que enquadram e justificam o pensamen

to artístico e que explicam a obra de arte naquilo que tem de

essencial: uma relação do homem com a matéria tendo

como finalidade a produção material que aspira a uma cate

goria e a um valor estético. São um bom revelador da com-
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ponente espiritual da arte e, tendencialmente, podem chegar

a constituir uma filosofia da arte.

- Textos religiosos. São fundamentais para entender a arte

portuguesa desta época. Com frequência aí encontramos

preceitos éticos, uma organização hierárquica; mas também

uma gnoseologia e uma ontologia artísticas.

Em suma a cultura artística da época clássica agru

pa o que modernamente chamamos teoria da arte, estética,

história da arte, textos tecnológicos. Esta pluralidade ajusta-

-se à pretensão da obra de arte como uma totalidade que

pode ser objecto de reflexões sectoriais, desde que o analista

não tome a parte pelo todo.

Toda a obra de arte pode ser explicada pela teoria,

porque toda a prática se fundamenta num pensamento.

Ainda que, na época que nos interessa, um número signi

ficativo de obras não tenha sido pensada, na génese e finali

dade, enquanto obra de arte. Podem destinar-se à devoção,

ao culto, à defesa do território, etc, entrando hoje no uni

verso artístico porque nós lhe damos esse estatuto que,

muitas vezes, não é mais que um valor acrescentado ao seu

significado histórico. É frequente também uma interferência

de saberes exteriores (comentando, alterando, desvirtuando)

sobre o «texto» artístico e sobre a obra final.

Há uma outra ordem de razões a considerar. Na

arte portuguesa deste período há fenómenos que podemos

classificar de acidentais (o que não significa que não possam

ser explicados), como a importação de artistas ou obras. Será

o caso da presença de Chanterene ou da compra de escul

turas para Mafra. Mas as repercussões desses "acidentes" só

terão consequências efectivas se forem acompanhadas ou

despoletarem uma sólida reflexão teórica circunstância que,

nos exemplos avançados, é falsa no primeiro caso e ver

dadeira no segundo. Na verdade Chanterene não deixou filia

ção, nem prática nem reflexiva e por isso a sua lição

escultórica morre com ele; as esculturas de Mafra desen

cadearam a primeira "escola", com mestre e alunos, com

fecundas consequências que chegam aos século XIX; mais,

essa prática é acompanhada precisamente pelo primeiro

teórico de escultura, Joaquim Machado de Castro.

Se toda a produção artística tem num grau derra

deiro uma explicação interna, no caso português esta afir

mação necessita ainda de uma ou várias precisões. A teoria

define um sistema de valores de que a obra de arte é parte

reveladora e revelação integrante. A encomenda decide o

começo do processo criativo; ao artista compete dar-lhe

forma, embora não funcione num sistema de livre criação,

nem de criação para a ruptura: na época clássica toda a arte

existe por adequação enquanto linguagem com um código de

preservação e estabilidade. A obra de arte obedece a códigos

e essa obediência é sinal inequívoco da sua erudição. Um

autor insuspeito de adesão ao humanismo de raiz pagã. Frei

Amador Arrais, coloca exemplarmente o problema quando

afirma que arte é a que dá preceitos certos do que se bá-de

fazer; e tão certos que seguram de todo o erro a quem os

segue. Se assim é, o problema de uma certa arte portugue

sa reside no grau de adesão ao código, sendo variável de

artista para artista, de lugar para lugar, em função da cultura

artística e sua maturação. Não é este um problema específi

co de Portugal mas de todas as periferias europeias e do

modo como digerem as propostas do grande centro criador e

difusor da época, a Itália. Não adianta pois glosar o assunto

em termos de cópia, tal como hoje entendemos a palavra
- a

adesão a um código é, em princípio, um exercício de sabedo

ria podendo também resvalar para uma confissão de inca

pacidade criativa pois o mesmo modelo exemplar potencia

arte e artistas variados.

O grau de adesão ao modelo, à fonte, tem variações

infinitas. Pode produzir a pura cópia ou ser apenas uma su

gestão a partir da qual o caminho pode seguir em direcção a

uma simplificação, a uma adequação em relação a uma

tradição local - ou a um enriquecimento, a uma originalidade

próxima do génio kantiano. A durabilidade dos códigos artís

ticos verifica-se ao longo de todo o sistema clássico e consti

tui factor unificador da produção artística. Mas uma tal veri

ficação não significa a manutenção da mesma arte ao longo

de três séculos. A mesma fonte contém com frequência pro

postas variadas, prevendo alternâncias, abrindo para ciclos a

que a realidade se vai ajustando. O mesmo tratado pode estar

na base de uma unidade clássica e de uma variedade a que
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modernamente chamamos «estilos». Ambos são impor

tantes, ambos têm significado. Nem todos os códigos

estrangeiros encontraram eco em Portugal, nem todos

encontraram o mesmo grau de adesão; das propostas exis

tente no mesmo tratado algumas são liminarmente

regeitadas enquanto outras conhecem uma constante

citação. Fazendo uma caricatura da situação: é sabido que

dos livros da nossa biblioteca particular alguns nunca foram

lidos, outros foram-no mas não nos entusiasmaram e outros

são marcos da nossa história pessoal. A situação é idêntica

para um artista, para uma cidade, para um país. Face à plu

ralidade de modelos propostos o receptor opta em função das

suas convicções, do seu gosto, das suas necessidades, da sua

cultura artística ou da sua capacidade de compreensão.

Que devemos entender por época clássica? O pro

blema do tempo não é essencial, sendo fácil de delimitar em

traços gerais tal como consta do título deste ensaio. O tempo

aí definido é o essencial e codifica o classicismo como con

ceito histórico. Porém não nos peçam datas ao pormenor,

hora, dia, ano; não nos perguntem pela primeira vez, pelo

primeiro local, pela primeira obra. A primazia raramente si

gnifica uma qualidade acrescida e nem sempre tem na arte

portuguesa um significado transcendente. O tempo que nos

interessa não é o da cronologia, ciência aplicada e para

espíritos aplicados, em que ao 1 se sucede sempre o 2.

Interessa-nos o tempo existencial pois só esse é significativo

e está para além do acidental. A mesma coisa diremos quan

to ao fim do classicismo, se fim houve ou se com outras más

caras se foi continuando. Do século XVI ao século XVIII

porque essa é a época de aquisição, interiorização, prática e

contestação ou simples esvair desse sistema. O classicismo é

de facto um sistema e como tal foi pensado e praticado.

Joaquim Machado de Castro, um dos artistas mais cultos de

todo este longo período, dizia em princípios do século XIX

que só havia dois sistemas, o grego e o bárbaro. Actualizando

as designações queria o artista dizer clássico e medieval

Depois de Machado de Castro um outro se gerou que, à falta

de melhor palavra, designamos por contemporâneo. Será

dentro da coerência interna de cada sistema, com o seu pen

samento e linguagem, que o artista produz porque em arte

nada é arbitrário, nada se cria a partir de um vazio referen

ciai.

A matriz clássica referencia a Antiguidade com o

seus átomos, grego e romano; pressupõe uma arte e um:

teoria constituídas em modelo vivificado na Itália renascen

tista em oposição polémica ao modelo medieval. Pressupõi

como ponto de partida a existência, rastreio e exegese da

fontes em ordem à constituição de um corpo doutrinário qui

passará a basilar a criação moderna não enquanto exercícu

de mimetismo arqueológico mas como suporte teórico <

aquisição de vocabulário; pressupõe uma admiração qui

não é simplesmente reconstitutiva mas estimulante. É globa

porque implica a vida e as várias ciências, sendo comum ;

filosofia, à literatura e à arte...

Mas sendo assim será forçoso admitir que um con

ceito base orienta actividades tão díspares do espirite

humano. Esse conceito é a imitação. É em nome da imi

tacão que a arte é feita e pensada, é baseada nesse principie

ordenador que a arte clássica se distingue da sua antecedente

arte medieval tal como será contra esse paradigma que a artt

contemporânea se irá instaurar.

Da antiguidade conhecemos várias histórias que

documentam essa função da arte - a imitação
- bem como c

poder ilusionístico que dela decorre, nomeadamente as uvaí

pintadas por Zeuxis que os pássaros vinham bicar ou o cava

lo de Alexandre que relinchava face à sua imagem.

O princípio da imitação começa por ser de origem

filosófica e como tal teorizado, É um instrumento que orde

na e hierarquiza o saber e de um modo geral todas as activi

dades humanas. É assim que se estende a um certo tipo de

reflexão sobre a arte, nomeadamente com Platão. Ora a imi

tação platónica traz consigo uma permanente subalterniza

ção da arte e dos artistas, circunstância superada pelos teóri

cos da arte da renascença; mas esse desprezo pela arte, por

essa ilusória vileza, não deixara de ecoar nos exegetas da

filosofia antiga, como leremos ocasião de verificar. Não pode

dizer-se que a especulação filosófica de Platão tenha contem

plado com abundância a estética, com excepção do Hipias

Maior, o único dialogo verdadeiramente dedicado a esse
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tema e que termina com uma superior definição de belo: o

belo é difícil. Mas ao longo da sua vasta obra os problemas

decorrentes do belo, como a imitação, surgem com frequên
cia. Mimesis é a palavra chave duma vasta discussão, poden

do significar imitação, representação, apresentação e tam

bém expressão. Aplicada às artes plásticas a mimesis é a

reprodução das aparências de qualquer coisa e tanto Platão

como Aristóteles deram à arte a função de imitar. O artista é

um imitador; mas já na Republica Platão qualificava negati

vamente essa função através do célebre exemplo da cama. A

cama-essência era imitada pelo marceneiro e o pintor ao

reproduzi-la não fazia mais que uma imitação de segundo

grau. O artista diminuía-se assim face ao artífice. Se imitar é

procurar uma reprodução tão exacta quanto possível dum

objecto, a imitação pressupunha uma sugestão e ela mesma

deve ser sugestiva de modo a provocar a empatia do obser

vador, a sua compreensão através duma linguagem que

pertença a um fundo comum dominado por uma comu

nidade. Aristóteles diz sensivelmente a mesma coisa quando

fala na imitação e na representação como uma ficção que se

apresenta sob a forma que teria se fosse real.

A pintura e a escultura eram artes da imitação. A

arquitectura ficou sempre um pouco à margem desta estrita

classificação. Mas o pintor e o escultor quando imitavam

bem produziam uma verdade? Assim não é para Platão para

0 qual toda a arte era ilusão e mesmo a mais perfeita, o

trompe 1'oeil, não passava de um soberano embuste. Recusa

à imagem um valor fenomenológico, recusa-lhe dignidade.

capacidade de invenção, em suma, erudição. A simulação

arruina a razão e o próprio julgamento e a arte expõe apenas

paixões. Platão admite sobretudo a imitação do real, do

objecto concreto que passa à categoria de modelo. Aristóteles,

na Poética, alarga essa possibilidade e admite que a própria

ficção pode ser objecto de imitação - donde a sua conhecida

afirmação que valoriza a poesia em relação à história, con

siderando aquela mais universal e esta mais particular.

Também Platão identifica o valor da obra de arte com o valor

do objecto real. Assim se o modelo é nocivo a obra que o re

presenta também o é, necessariamente. Aristóteles alarga o

campo de possibilidades distinguindo o modelo da sua re

presentação; a beleza não reside no objecto (este pode

mesmo ser repugnante) mas no valor e na perfeição do

trabalho, nas qualidades constitutivas da obra de arte.

Não era grande o apreço que o platonismo tinha

pelas artes. Platão queria os poetas e dum modo geral os

artistas fora da sua república. 0 Belo diminuía-se face à

Justiça, à Sabedoria e à Verdade. E por um imperativo ético a

arte devia ser preservada longe da juventude, do povo e de

todos os espíritos frágeis que pudessem ser sugestionados

por essa soma de inverdades contidas numa escultura ou

num poema. Admitia algumas excepções, como os discursos

laudatórios aos deuses e aos homens de bem; admitia Fídias

mas não Aristófanes. Assim para Platão o artista não é per

sonagem de merecimento. Não é um criador no sentido

romântico, não é um inovador. É apenas um intérprete dos

deuses, um mediador. O seu talento não decorre tanto do

exercício e da prática de um ofício mas duma partilha com a

divindade que através dele se manifesta por um entusiasmo,

por um sair de si que o distingue do cientista. O poeta, como

o pintor, perde a razão no acto criador, manifesta-se pelo

êxtase do qual não é dono pois nesse acto razão e reflexão

estão suspensas. Mas o resultado é a beleza e a métrica, as

proporções e a harmonia que qualificam positivamente uma

boa obra de arte.

Na Antiguidade o paradigma da imitação é tratado

em termos estritamente filosóficos, sem abertura ao mundo

artístico, aos objectos concretos. Essa circunstância não

desaparece com o renascimento embora sejam diversos e

plurais os rumos seguidos. Náo é tanto o discurso filosófico

que qualifica a teoria de arte então produzida mas a sua ade

quação e justificação a textos que instauram o primado do

artístico sobre o estético e o filosófico. Trata-se de uma novi

dade essencial esta promoção e crescente autonomização do

discurso artístico. Mais. ts fecundas reflexões então produzi

das são cada WZ mais protagonizadas pelos próprios artistas.

O artista e cada vez menos um produtor manual e impõe-, e

lambem como um homem de reflexão e de produção teóri

ca. ( ) talento do artista nào decorre so do exercício de um ofí

cio mas da capacidade de o pensar \lias 08 grandes criadores

da renascença aíirniain-sc nos dois planos, em simultâneo.
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de Alberti a Leonardo, sem esquecer Piero ou Cellini. Da

Antiguidade fica para o renascimento a forma dialogada dos

textos, muitas vezes retomada, a ligação entre o belo e o

amor, a valorização do êxtase criador, uma certa ligação da

arte à moral. Resta também uma ligação forte entre a imi

tação e as artes figurativas se bem que a arquitectura seja

cada vez mais uma arte da imitação, através da simbólica

crescente das suas figuras geométricas, sobretudo ao nível da

planta: o círculo como forma perfeita ou a planta basilical

como paradigma da arte cristã.

Os homens da renascença e de todo o classicismo

subsequente entenderam a imitação de um modo mais

alargado. Era em primeiro lugar imitação da natureza. Não,

talvez, de um modo excessivamente simplista mas no senti

do em que o artista produzia do mesmo modo que a própria

natureza. As formas da obra de arte, sendo simulacros do

real. eram sobretudo projecções interiores já existentes na

mente dos artista - e como tal foram teorizadas no Timeu,

em Séneca e nos neo-platónicos. O artista dava forma ideal a

uma matéria informe, transformava-a em coisa bela. O belo

artístico era superior ao natural porque era selectivo e cor

rectivo. Imitar não é tanto reproduzir o que as coisas são mas

como deviam ser. Em suma, à sua dimensão, o artista era

um criador próximo do cientista, codificando normas

rigorosas da representação do visível, das quais a mais

evidente é a perspectiva. A perspectiva era a construção de

um espaço, era selectiva, obedecia a leis controladas e

demonstráveis. Era também a imitação de ideais, tais os da

própria antiguidade, da bela harmonia dos seus

monumentos e das suas artes plásticas. O antigo é sinónimo

de belo, tal como o feio se dizia gótico. A admiração e a

emulação da arte da antiguidade era um louvor à criação

humana e à sua capacidade de afirmação. Imitação era ainda

a consideração privilegiada dos modelos clássicos, como já

preconizavam na própria antiguidade Horácio e Longino.

Pressupunha uma arqueologia das formas, o seu domínio, o

domínio das técnicas construtivas, o seu registo, a sua

historia e teorização, a sua divulgação que a descoberta da

imprensa facilitará. Será este um dos caminhos mais

fecundos da cultura clássica europeia.

Numa obra com larga repercussão em Portugal, a

Iconologia de César Ripa, publicada pela primeira vez em

Roma em 1593. a imitação é glosada de modo compendiai.

restrita apenas às artes plásticas, pintura e escultura.

Definindo a imitação como aquele tipo de discurso que

ainda que sendo em si mesmo e por si mesmo fictício se

realizava guiadopor alguma verdade realmente aconteci

da, Ripa sustenta que tal paradigma é apanágio dos pintores

quando afirma que tão pouco podemos considerar Pintores

aqueles que não possuem essa arte da imitação. O papel pri

mordial da imitação é reafirmado na entrada sobre escultura

quando define a sua função como conformar as coisas da

arte com as que são da natureza, fazendo com que uma

seja semelhante à outra. Na imagem que propõe para re

presentar a pintura esta arte é simbolizada por uma mulher

vestida com uma túnica de muitas cores, com o cabelo solto,

largo e negro, anelado de muitas formas e maneiras em sinal

dos seus fantásticos pensamentos e meditações. A boca

estará coberta por uma fita e a mulher-pintura transportará

ao colo uma grande cadeia de ouro da qual cai uma máscara

com uma legenda: Imita/io: nas mãos um pincel e um

quadro.

Esta figura, verdadeiro logotipo da pintura,

condensa todo o programa para vários séculos. A túnica de

várias cores mostra a variedade temática que a inspira e

ordena e que cobre a sua estrutura ou desenho subjacente.

Os cabelos soltos e amaneirados referenciam os acidentes

fantasistas da natureza na qual o pintor, se for bom. estará

continuamente pensando; mas um certo ar negligente que

esses mesmo cabelos devem ostentar, prefiguram no

exterior o remoinho interno do pensamento e da especulação

a que todo o pintor se deve entregar. A boca amordaçada é

sinal do silêncio que envolve a actividade criativa, exercida

em lugares ocultos que lhe adensam o mistério. Decisiva e a

presença da mascara. Os anéis da cadeia de ouro (sinal de

nobreza da pintura) de onde pende mostra essa intima

associação e adequação. A imitação (simbolizada pela

mascara) teia então um duplo sentido: imitação da natureza

e imitação do Mestre, de ideias v atitudes que se associam.

como preconizava já Cícero na Retórica

A Pintura, como as artes figurativas, é pois um
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exercício de imitação, uma retórica de formas e cores e o

pintor um orador tão mais sábio quanto melhor saiba ocul

tar os seus artifícios que devem ser apenas percebidos pelos

mais inteligentes e perspicazes.

Francisco Leitão Ferreira (1667-1735) colocava bem

o problema da imitação em 1721 quando publicou iNova

arte dos conceitos. Se bem que o objectivo da obra seja mais

dirigido à literatura, os enunciados quanto à imtação têm

uma genérica eficácia. Na esteira e no mimetismo do

Cannocciale aristotélico de Manuel Tesauro, Leitão Ferreira

considera a imitação mestra dos mestres, & arte de todas as

artes. Todas as artes, nobres ou mecânicas se estudão pel-

los exemplares de illustres & afamados artífices e até com

os próprios animais. Assim é com a arquitectura, imitação do

trabalho das abelhas ou com a tapeçaria, derivada do exem

plo das aranhas. Leitão Ferreira preferia uma imitação que

resultasse do estudo e da observação do modelo mais singu

lar, subtil e engenhoso, de modo que o imitador não pare

cesse que tresladou, ou traduziu mas que competiu com o

modelo, igualando-o ou excedendo-o.

Foi um desejo difícil. Em Portugal a imitação

enquadra-se em vários graus já previstos pelo autor setecen

tista. Tendo como incontornável a existência dum modelo a

imitação pode produzir estes resultados: adoptar uma dis

posição e um significado diferentes; aumentar ou diminuir;

transformar-se; exprimir o contrário; imitar por semelhança

o mesmo significado com recursos diferentes.
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I.A FORMAÇÃO DO SISTEMA CLÁSSICO

I. CULTURA E CULTURA ARTÍSTICA

Neste mundo tudo são começos, dizia uma das per

sonagens de Os Estrangeiros de Sá de Miranda em 1559,

resumindo assim a visão cíclica do tempo e da cultura,

essencial à compreensão do renascer do sistema clássico.

A passagem do sistema medieval para o sistema

clássico conhece um primeiro momento de definição a que

habitualmente chamamos renascimento. Há uma certa

tradição em fazer anteceder a explicação do renascimento

artístico por um conjunto de fenómenos de natureza cultu

ral que, globalmente considerados, constituem a rede de

condições julgadas indispensáveis para a sua génese e desen

volvimento. Assim mesmo procedeu Burckardt na primeira

grande síntese sobre o período, discorrendo longamente
sobre as condições epocais: a concepção do estado enquanto

obra de arte, o desenvolvimento do individualismo, a ressur

reição da antiguidade, a descoberta do mundo e do homem,

a sociabilidade e as festas, os costumes e a vivência religiosa.
Mas se o pano de fundo assim constituído é fascinante, a

obra de Burckardt não deixa de ser algo frustrante quanto ao

tratamento das formas artísticas, abrindo até o caminho para

as facilidades historicistas,

A grande síntese do século XX assinada por Jean

Delumeau trata o período com o mesmo espírito abrangente,
introduzindo novos elementos como as descobertas e o pro

gresso científico, acentuando ao mesmo tempo as heranças
medievais e alargando para fora de Itália o palco geográfico
da nova era. Ora esta síntese recente coloca a globalidade da

problemática da renascença: uma redescoberta da

Antiguidade que impulsiona novas formas culturais e artísti

cas; a abertura a novos mundos que funcionam como aber

tura para novas formas de pensar e de sentir. Vários proble
mas se colocam, sendo o primeiro o da articulação entre as

duas culturas e, caso que aqui nos interessa, entre duas

hipotéticas artes. Dizer isto é colocar o problema dico-

tonómico entre o renascimento em Portugal ou o renasci

mento português, nomeações que não são meras preciosi

dades linguísticas. No primeiro caso teríamos uma

europeização de Portugal, a aproximação a um modelo pio

neiro e exemplar que representaria um corte artístico no

modo de pensar e de fazer. Ora o paradigma italiano é

irrepetível naquele grau e dimensão e aos portugueses

restaria interpretar e medir as distâncias. No segundo caso

haverá que isolar e salientar as especificidades e potenciali

dades portuguesas que contemplam menos a arte que outros

domínios culturais. É o que acontece, nomeadamente, com

os descobrimentos.

Mas as descobertas estão longe de motivarem uma reposição

admirativa face à cultura clássica; ao contrário, os protago

nistas dos descobrimentos vangloriam-se com frequência de

destronarem as convicções dos "antigos" e de, pela experiên

cia, demonstrarem a sua falsidade. Sendo verdadeira esta

afirmação tem outros desenvolvimentos; e um deles mostra-

nos que nunca este experimentalismo constituiu (nos sécu

los XV e XVI) programa universitário, onde o saber aristotéli

co imperava. Mais do que isso, há um nexo que nunca foi

suficientemente demonstrado (apesar do voluntarismo

nacionalista de Reynaldo dos Santos) e que na actualidade é

resolutamente posto em causa: a relação causal entre

descobrimentos e expressões artísticas, para além da simples

coincidência no tempo. Ora o tempo em arte é um mau

conselheiro analítico, embora bastante prático como opaci

dade para outras insuficiências.

Na literatura de viagens encontramos uma perma

nente tensão expositiva entre a herança cultural da

Antiguidade, com referências aos geógrafos e geografias anti

gas, bem como as concepções da morfologia terrestre, e o

quotidiano marítimo dos navegadores que viam claramente a

falsidade de muitas dessas fábulas. Nesta literatura não é a

admiração pelos antigos que faz lei como nos teóricos da

arte, bem ao contrário; e as citações de Plínio ou Estrabão

fazem parte de uma retórica de comunicação e de demons

tração erudita que importava ainda reter. Duarte Pacheco

Pereira é um dos autores que no seu Esmeraldo recorre com

frequência às desvairadas opiniões dos antigos, citando com

abundância autores antigos e transcrevendo muitas das suas

concepções e descrições sobre zonas terrestres. Desse anti

gos dos quais, como diz, recebemos doutrina, fica também

uma ideia de emulação, de fama. de perpetuação das glorias
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dos portugueses, como se pode verificar no prólogo dirigido

a D.Manuel, depois de enumerar as vastas zonas escobertas

e dominadas pelos portugueses:

£ entre todolos príncipes oucidentaes da

Europa Deos soomente quis escolher vossa alteza

que este bem soubesse, e recebesse e possuyse os

tributos dos Reys e principes bárbaros do outiente,

os quais Rotna no tempo da suaprosperidade, quan
do tnandaua bua grandeparte do orbe, nunca asy os

pôde auer nemJazer trabntarios. mas cointrarian

do sempre sua sobgeiçam lhe mataram Marco

Craso, capitam multo esforçado, com vinte mil

homens e dez mil calinos de seu exercito; e agora

por bua uirtude dluinal e graça especial vossa

alteza manda tudo, sendo o caminho de vossos

(/mateiros posto tanto auante peitas terras e

lúdicos mares e Asiáticas ribeiras, como onde

reluziram osfeytos do grande Alexandre. (1)

Há uma evidente ideia de superação do paradigma

dos antigos que com as navegações dos portugueses ficam

ameaçados na sua glória e imortalidade. Por isso Duarte

Pacheco Pereira se interroga sobre a firmeza das mãos de

Marco Túlio, de Homero e Demóstenes, se tivesem de escre

ver sobre os feitos grandiosos dos portugueses.

Essa ideia de superação tem, para além do discurso

político, um valor acrescentado no próprio saber do mundo

e no saber sobre o mundo. No Esmeraldo essa ruptura com

certas fábulas do passado é muitas vezes mitigada e o autor

estende a mão à tradição como quando afirma que nau

deuemos duuidar que os philosofos e antiguos sabedores

diseram. Trata-se então da distribuição pelo planeta das

águas e das terras e Duarte Pacheco passa em revista algu

mas das concepções pretéritas, tentando até uma conciliação

com a descrição do Génesis. Porém a sua conclusão resul

tante do confronto entre um saber livresco e o claramente

visto é inequívoca (e inequivocamente reiterada), assumin

do um valor epistemológico e pedagógico:

(Il Im. ih m. raldo De Silu Oltia lui'. IM~
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nos tira (...) e como quer que a ...

experiência be madre das cousas, por ella soube

mos radicalmente a verdade. (2)

A experiência é um valor novo colocada ao serviço de mun

dos também novos perante os quais a literatura antiga se

revelava inútil. Por isso também se impõe a Duarte Pacheco

Pereira a sua correcção:

A experiência nos faz utuer sem engano das

abusões e fabulas que alguus dos antigos cosmógrafos

escreuêram hacerca da des eriçam da terra e ão mar, os

quaes disseram que toda a terra quejazdebaixo do circo-

lo do equinocial, era inhabitatelpolagrande quentura do

sol, e bisto achamosfalso. (3)

Fica assim definida a tecitura geral da obra que se

desenvolve nesta permanente tensão entre o saber antigo e o

novo saber dos portugueses. Para além das inequívocas afir

mações sobre a primazia e veracidade da sabedoria marítima

dos portugueses o texto, com o seu torrencial e rigoroso

manancial descritivo, está longe de constituir um documen

to de reverência perante a Antiguidade. Vejamos outros

exemplos:

e esta terra be muito vezinba do circidc da etniitmiaL dn

qual os antigos diseram que em inbabitauei e nós por

experiência achamos bo compraria (4)

Leão Hebreu também se refere ao valor das desco

bertas dos portugueses, tentando conciliá-las com as

descrições de Aristóteles dizendo, a propósito das estrelas e

dos lugares habitados, que em nossos tempos, ii ex/nriêiiciti

da navegação dos Portugueses c dos Espanhóis nos tem

revelado parte disso.

2. 0 HUMANISMO COMO REFORMA CULTURAL

A definição do meio cultural onde se gera o renasci

mento c sem duvida Importante e, à escala portuguesa, sao

conhecidos uma serie de dados importantes que progressiva

mente permitem I recepção e desenvolvimento de uma nova

estética. Existe entre nos uma tradição de fazer anteceder o

estudo do renascimento com a seriação de fenómenos de
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natureza cultural. Entre estes conta-se a presença de huma

nistas italianos em Portugal desde o século XV, ocupados na

educação dos príncipes. É o caso de Mateus de Pisano e

Aquila Sícula, professor de D.Jorge (bastardo de D.João II).

No século XVI é maior o enraizamento da cultura

humanista em Portugal como em toda a Europa para o que

contribuiu a presença cada vez maior de portugueses a estu

dar em Itália. Mantém-se a tendência da corte em recrutar

humanistas como Aires Barbosa, um helenista, professor do

irmão de D.João 111, o cardeal-infante D.Afonso; Clenardo

será o perceptor do futuro cardeal D.Henrique; Diogo de

Sigeu, a convite de D.João III ensina o infante D.Teodósio.

Deve notar-se que esses humanistas se movem sobre tudo na

área da corte, desenhando um primeiro contorno de uma

cultura elitista, restrita a grupos sociais e culturais determi

nados.

Os estatutos manuelinos para a Universidade (1503)

não haviam alterado substancialmente o programa e os

métodos escolares. A reforma universitária será empreendi

da por D.João 111, sendo antecedida pelo envio de estudantes

portugueses para o Colégio de Santa Bárbara em Paris, a

pedido de André Gouveia, reputado mestre de Escolástica e

Teologia, na melhor tradição medieval Que o país carecia de

mestres qualificados demonstra-o também o adiamento

sucessivo de um novo Estudo Geral para Évora, desde 1520.

Em 1 537 cria-se o Colégio Real ou Colégio das Artes em Santa

Cruz de Coimbra, antecedido pela acção reformadora de Frei

Brás de Barros desde 1 527. O Colégio das Artes que a partir

de 1542 conta entre os seus professores com André de

Gouveia e o grupo dos bordaleses, representa a mais seria

iniciativa de promoção cultural e institucional da cultura

humanista em Portugal, compreendendo-se por isso a

oposição que sempre lhe foi movida pelo sector intelectual

mais preso da tradição. No ano da fundação o curso de

Humanidades de Santa Cruz de Coimbra compreendia o

estudo do grego, do latim e do hebreu - vinte anos depois da

fundação em l.ovaina do Colégio das ires Línguas, com idên

tico alcance cultural renovador.

Esta via inovadora é obra de I) João III. monarca

que chegou a pensar convidar Erasmo para ensinar em

Portugal. Mas este surto humanista é breve e termina dt

facto em 1555 com a entrega do ensino à Companhia dt

Jesus. Com os Padres da Companhia a orientação dos estu

dos clássicos visará propósitos integracionistas e concili

atórios.

O humanismo cultural e literário tem no horizonte

o paradigma italiano. A retórica clásica sob a forma de

citações e de formas de convívio com o presente aflora em

múltiplos sonetos de Sá de Miranda (1481-1558): Sertório.

Aníbal, Xerxes. Leandro, Policena. Clio, Calíope, Tália. são

alguns dos protagonistas da sua obra poética. As suas comé

dias Os Estrangeiros e Vilhalpandos têm como cenário a

cidade de Roma. Petrónio, um dos personagens dos

Estrangeiros mostra o conhecimento da história das cidades

italianas, falando com nostalgia da sua nobre cidade de Pisa

cujos cidadão são agora servos dosflorentins:

que temos de Pisa senão pardieiros e campos Ubi

Tróia fult? (...) Ora quem viver verá também a

Florença a sua pancada, que quanto vai mais

crescendo, tanto será mais cobiçada.

A novidade italiana é também expressa por António

Ferreira quando declara em carta a D.Simão da Silveira que

vejo vir claro lume de toscana. Encanto pela Itália sem dúvi

da mas a que se junta rapidamente a nostalgia após o regres

so a Portugal quando se entende que a distância não era ape

nas geográfica. Sá de Miranda no prologo dos Vilhalpandos

situa a Fama aqui no calxi do Mundo O cabo do mundo, o

assento da Fama, e Portugal Igualmente em Sa de Miranda se

surpreende a percepção da componente social do renasci

mento italiano quando recomenda num dos sonetos, dedica

do ao Príncipe D.João. que os reis ammhiu favor aos engen

hos e a toda a arte das boas. como meio de ganharem a imor

talidade. Enfim, a propósito da imortalidade proporcionada

pelas leiras Anlonio Peneira recorda que foi a Musa antiga

(quel deu gloria a Italiana gente Se e inegável a presença

em Portugal de humanistas e de produção cultural humanista.

também e verdade que a sua existência c acompanhada por

um sentimento agudo de finis terra, ele cabo do munelo sem

grandes hipóteses ele' remissão O fascínio arqueológico e
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vivencial pelas línguas e cultura da antiguidade não significa

porém uma abdicação que em si mesma seria absurda. Na

lógica da redescoberta e valorização da cultura clássica o

século XVI regista igualmente esforços conjugados no sentido

da dignificação e enaltecimento da língua pátria, filiando-a

nas línguas antigas. António Ferreira (1528-1569) exprime

assim as suas convicções:

A Portuguesa Musa, filha, herdeira

da Grega e da Latina, que assi espanta.

Vá sempre vitoriosa a alta bandeira

Ao som da nova Ura, em paz e em guerra,

Vá Lusitânia, se puder, primeira.

Os intelectuais portugueses não abdicam de

transformar o humanismo num projecto nacional. Vemos

esse ideal bem expresso na carta a Pêro de Andrade Caminha

onde António Ferreira depois de citar Homero e Aquiles entoa

o conhecido verso:

Floresça, fale, cante, ouça-se e viva

a Portuguesa língua!

Não esqueçamos igualmente que é a António

Ferreira que se deve a adaptação de um tema nacional, a

história de Inês de Castro, ao modelo clássico da tragédia.

O paradigma da Antiguidade, sendo inevitável e vivi

ficador, não é assumido como uma fixação que mimetica-

mente se deve repetir ou que deva subjugar a expressão da

cultura nacional. A Antiguidade é também um modelo de

superação, ideia expressa entre outros por António Ferreira:

Quando será que eu veja a clara história

Do nome português por ti entoada

Que vença da alta Roma a grã memoriai'

Mas o classicismo em Portugal não podia também

dispensar um vivência cortesã, como se depreende do prólo

go do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende publicado em

1516.0 autor fala precisamente da necessielaele ele nas cortes

dos grandes príncipes se praticarem gentilezas, amores, jus

tas e momos.

3. LIMITES E POSSIBILIDADES DA ARQUEOLOGIA

0 conhecimento histórico e literário da Antiguidade

sendo importante para a criação de uma apetência cultural

não gera só por si um novo pensamento artístico. A cultura

literária como a cultura filosófica sendo importantes não são,

só por si, determinantes pois já então os intelectuais rara

mente demonstravam qualquer cultura visual, quanto mais

artística. Por outro lado a arte tem a sua própria linguagem,

inconfundível com o domínio do latim ou do grego, tem as

suas próprias fontes, a sua metodologia. Neste período a arte

necessita como nunca do auxílio da arqueologia. Não que os

arqueólogos tragam habitualmente qualquer valor acrescen

tado à cultura artística; mas a sua actividade é importante na

descoberta de restos da Antiguidade, se e onde restos hou

ver. Finalmente importa compreender que a simples

descoberta arqueológica só cumpre a sua função se for objec

to do conhecimento e de estudo, se produzir efeito sobre a

actividade dos artistas.

A arqueologia pressupõe ela própria uma consciên

cia e uma valorização de um certo passado. Um dos

primeiros textos que de modo mais desenvolvido demonstra

um conhecimento mais esclarecido da Antiguidade encontra-

-se ainda em Sá de Miranda, no prólogo dos Estrangeiros.

datado de 1559- Quem fala é a Comédia e diz assim:

porque eu nasci na Grécia, e lá mefoiposto o nome. por

outras razões quemopertencem a esta vossa língua. Ali

vivi muitos anos a grande meu sabor, passaram-me

depois a Roma. pêra onde então, pormandado dafortu

na, corri despois a Roma. pêra onde então, por manda

do aafortmui, corri tudo. 1 cheguei a tanto que me não

faleceu um mula de ser Deusa,- despois a gmndeza

daquele Império quepareciapêra nunca acabar, todavia

acabou. E assi como a sua quedafoi grande, assi levou

tudo consigo, alimeperdi eu com muitas das boas artes,

e ai houvemos longo tempo como enterradas, que já

quást não havia memoria de nós, té que os vizinhos em

que duris nos outrosficara alguma lembrança cavaram

tanto que nos 1'ornaram à vida, maltratadas porém, e

poucopara ver.
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Para além de revelar uma sólida consciência do

importância incontornável das potencialidades da arqueolo

gia Sá de Miranda estabelece aqui uma teoria das idades de

história, valorizando-as. Ao mesmo tempo propõe a ideia de

um renascimento, sem nunca utilizar a palavra. Para Sá de

Miranda o fluxo do tempo compartimenta-se segundo uma

teoria das três idades da História: em primeiro lugar, um

tempo de esplendor, grego e latino; depois um tempo noc

turno quando acabou tudo (e) ficou o Mundo um tempo

frio e mudo; em terceiro lugar, uma idade solar, acesa ao

lume da Toscana. Ideológica e literariamente Sá de Miranda

referencia de modo correcto a concepção da história dos

homens do renascimento. Vejamos agora se também os

arqueólogos cavaram tanto e de que modo deram vida ao

tempo de esplendor de que falava o texto.

No Portugal do século XVI existe um bom lugar para

avaliar as potencialidades da arqueologia e a sua articulação

com o hipotético desenvolvimento de novas formas artísticas.

Sem confundir importância histórica estrita com importân

cia artística pensamos que esse lugar é Évora. É a segunda

cidade do Reino e assim foi designada duas vezes por André

de Resende: em 1552 quando da visita da princesa D.Joana e

em 1569 quando da primeira visita de D.Sebastião.

André de Resende (c. de 1500-1573) é um huma

nista natural de Évora. Tendo ficado órfão de pai desde muito

cedo, dedicou-se ao estudo da Gramática com Estevão

Cavaleiro, com oito anos de idade, ingressando dois anos

depois no convento de S. Domingos da sua cidade natal. Aos

treze anos peregrina pela Europa e pelas suas universidades

mais famosas: Alcalá de Henares (1513-17), Salamanca,

onda é aluno de Aires Barbosa, Marselha e Aix, onde é feito

diácono. Regressa a Portugal em 1526 mas volta à França,

Holanda e Flandres, estacionando em Lovaina. Já então se

entrega a intensa actividade literária, revelando entusiasmo

por Erasmo. Cerca de 1 530 está em Paris onde frequenta as

aulas de Nicolau Clenardo, futuro perceptor do Cardeal I).

Henrique. É também conhecida a sua epistolografia com

humanistas do tempo como Conrado Goclénio e Rogério

Réscio, dedicando-lhes odes e epigramas. Resenele experi

menta igualmente a vida ele intelectual cortesão, re'sielinelo na

casa do embaixador português em Bruxelas junto a Cario V

D, Pedro Mascarenhas, a quem acompanhará nas suas deslo

cações a Alemanha, Itália e Espanha. Por volta de 1533

Resende regressa então a Portugal, a Évora, residindo ora no

seu convento dominicano ora em casa própria. Entre nós

conhece uma grande projecção intelectual e universitária:

pronuncia a lição de Sapiência na Universidade de Lisboa em

1534; em Coimbra, no Colégio das Artes, faz o elogio de D.

João III (1551). Sem ter sido professor universitário Resende

é no entanto responsável pela vinda de Clenardo para Évora

e de Vaseu para Braga. Resende é um típico intelectual da

renascença, com uma apetência universalista por várias

áreas do saber. Apresentado muitas vezes como um ver

dadeiro ideólogo do renascimento português. Resende inte-

ressou-se pelas memórias da Antiguidade, pelas suas anti

qualhas, pelo estudo do grego e do latim, línguas que pro

punha como fonte primordial de estudo. No seu espólio

literário, escrito em português e latim, as composições nesta

língua são em número superior.

Em 1553 publica a história da sua cidade de Évora,

obra de grande importância ideológica. A história eborense

de Resende é bipolar. Nessas páginas o cronista descreve

duas cidades, a romana e a cristã ao mesmo tempo que

omite por completo qualquer referência à sua contempo

raneidade pois a narrativa detém-se praticamente no

momento da reconquista. Valerá a pena meditar nesta omis

são, sobretudo por parte dos entusiastas acríticos do renasci

mento português. Nada no presente eborense merece citação

a Resende? E porque seria? Por nada haver a citar desse pre

sente?

André de Resende faz conviver as duas Évoras, reu-

nifica-as no espaço, único nexo que entre ambas consegue

estabelecer. E significativo o modo como inicia a sua narrati

va no capítulo 1. Resende recorre à filologia para decifrar e

esclarecer a origem e significado da palavra Évora. É o

humanista, o homem das línguas que domina o latim a re-

velar-se ao leitor Vira depois a aplicação pratica desse <o-

nlu 'Cimento no re'gislo. transcrição e tradução das pedras epi-

gráficas, oito no total Mas as consequências artísticas são

nulas O método histórico seguielo por Resenele vem expres-
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so no capítulo II, quando afasta por falsidade as antigui

dades fabulosas e declara que terá como fontes apenas os

autores dignos de fé, as pedras da cidade e tudo o que os

olhos ainda podem ver. É sem dúvida uma atitude proba.

Vejamos então os autores antigos citados por André

ele Resende. Para a Évora romana são os seguintes: os

geógrafos Pompónio Mela, Estrabão e Estéfano; o matemáti

co Ptolomeu; o jurisconsulto Ulpiano; o gramático Asconio

Pediano; os historiadores Tácito e Suetónio; o teórico do

direito André Alciato (séc. XV). Cita ainda Plínio-o-Velho, Aulo

Gélio, António Pio, Paulo Osório (séc.V) e o livro do Génesis.

A estes autores dignos defé, Resende acrescentava

dois parágrafos sobre numismática e as escrituras de pedra.

Essas escrituras são oito, sendo que quatro estavam asso

ciadas a estátuas - embora todas essas obras de arte se te

nham perdido e Resende, como os artistas do seu tempo,

nunca as tenham visto e estudado!

Os letreiros recolhidos por Resende, simples curiosi

dade histórica, reforçam pois a ideia de um homem com

formação e vocação literária e que da sua cidade romana

tinha apenas uma visão igualmente literária. Resende recon-

hece-o no capítulo VIII quando a pretexto de notícias sobre

cidadãos eborenses notáveis lamenta as destruições dos

edificios. Voluntarista mas reduzido à visão dos cipos, com

os seus formosos e elegantes letereiros, o roteiro de

Resende pouco mais podia recomendar quanto a obras de

arte da Antiguidade. Socorre-se por isso do aqueduto e da

cerca, de cantaria lavrada e ambas atribui a Sertório. A

engenharia começava já então a mascarar a falta de alterna

tivas verdadeiramente artísticas.

Ora é este um dado essencial do problema: sem

negar a Évora um estatuto importante de cidade humanista.

que relação se podia estabelecer com o discurso artístico

num lugar onde eram escassas as fontes visuais? De que

modo este pensamento arqueológico, essencialmente'

literário por vocação e fatalidade, podia gerar um pensamen

to artístico renovador? Pensamos que em caso nenhum.

Podia quando muito gerar uma apetência mas que jamais

potleria desenvolver-se sem o recursei a uma outra via

A importância do passado histórico não era acom

panhada pela importância dos testemunhos artísticos e um

aqueduto e uma muralha são insuficientes. A estes argu

mentos poderíamos acrescentar outros. Por exemplo o tem

plo romano a que Resende chamava pórtico ! Serviu de

açougue até 1836, sendo desobstruído apenas em 1870, cir

cunstância que nada abona em favor da sensibilidade artísti

ca dos humanistas. Como não abona, embora se compreen

da, o silêncio a que André de Resende remete a destruição

em 1570 do arco de triunfo romano (decisão do cardeal

I).Henrique), para que a fachada da nova igreja de Santo

Antão pudesse erguer-se e brilhar. O triunfo do templo sobre

o testemunho romano é um momento histórico para ambos

e para as culturas que simbolizam e faz pensar também

sobre a profundidade da cultura artística eborense, tantas

vezes glosada de modo heróico.

Não se afastando de uma escrita essencialmente

descritiva Resende inventa uma Évora cristã com primazia

sobre todas as cidades da Hispânia e que produziu desde logo

um mártir, S. Maneio, a que se seguiram outros como

Vincêncio, Sabina e Cristeta. Muito antigo era também o bis

pado. Dos Godos cita Resende as torres grossíssimas, duma

arquitectura tão diferente da dos romanos. Depois o huma

nista passa com brevidade pelo indignos mouros e termina a

história com a descrição circunstanciada da reconquista da

cidade, referindo os monumentos de então, como a Sé e a

capela de S.Manços.

Termina assim a historia ela antiguidade ela cidade

de I vora que está longe de ser a história de uma cidade

"romana". Termina bem e de modo significativo, com a su

gestão arquitectónica da Se, monumento romànico-gotico.

Era o sinal artístico mais visível ela cidade: não era porem

uma fonte artística elo classicismo mas o símbolo do sistema

que era necessário ultrapassar para rumar a um novo para

digma mas tendo presente que a via nio era arqueológica, a

mingua ele exemplos

A importância elos testemunhos arqueológicos co

nhece um episódio interessante que Opõe Resenele a D Miguel

ela Silva, quando da sua permanência em Portugal entre
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1525-1540 durante a qual ocupou o cargo de Bispo de Viseu.

D. Miguel procede de Roma e traz consigo dois elementos

primordiais para a instauração do classicismo na finisterra

da Europa: um conjunto de estatuas antigas e um mestre,

Francisco de Cremona Isto é, é portador do que faltava em

Portugal: fontes artísticas e um executor visualmente infor

mado e habilitado. Assim munido começa um conjunto de

iniciativas artísticas destinadas a romanizarem Portugal: bus

tos antigos em S. Tirso, obras públicas na Foz do Douro, com

igreja e farol que apesar do voluntarismo são interpretações

muito esbatidas da estética renascentista. Aliás D. Miguel

sabia o terreno que pisava e tratou de preencher estas obras

com inscrições latinas; ora a epigrafia não qualifica formal

mente uma obra. Se o prelado viseense fez na sua cidade um

belo claustro renascentista não deixou de oferecer à catedral

um ostensório gótico, precisamente, e as novas Constituições

do bispado de Viseu, publicadas em 1527, estão muito longe

dos valores da imagética humanista. Sem ilusões D. Miguel

da Silva sente-se fora do seu mundo e para o seu espirito

romano o episódio com André de Resende terá sido elucida

tivo.

A questão surge a propósito da construção do Aque

duto das Águas de Prata em Évora, inaugurado em 1537. Já

sabemos que para Resende era verdade adquirida que

Sertório circundara Évora com muralhas e que trouxera as

Águas de Prata até ao ponto mais alto da cidade, valendo-se

duma falsa inscrição. Resende e a sua cidade necessitavam

desta mitologia local; mas D. Miguel da Silva contrariava a

história, negando essas pré-existências romanas. Num

poema latino, De Aqua Argêntea, entretanto publicado, D.

Miguel da Silva reafirma as suas ideias, ignora o nome de

Sertório e faz da sua composição um modelo de ambiguidade

cortesã. Se a verdade histórica de D. Miguel é hoje incon

testável, é também indubitável que as fantasias arqueológicas

de André de Resende não deixam de ter significado maior.

Diogo Mendes de Vasconcelos, amigo de André de

Resende, fará em 1 593 a primeira edição dos Libn quatuor

de Antiquitatibus Lusitaniae, outra obra com vocação

arqueológica e escrita em latim. O método é idêntico ao da

história eborense, tal como as fontes e as consequências o

livro elas Antiguidades, porém, não trata apenas de artefactos

arqueológicos como o título pode sugerir mas constitui

igualmente uma descrição geográfica do país. Logo de

começo André de Resende começa com um exercício de

filologia em redor das palavras Luso e Lusitânia. Depois

Resende propõe-se realizar uma descrição geográfica de

Portugal, segundo modelos e fontes romanas, como

Estrabão. Políbio e Plínio. É esse o conteúdo dos dois

primeiros livros nos quais são fixados os limites da Lusitânia.

a sua fertilidade, os seus rios e montes, os povos que primi

tivamente a habitaram, com destaque para os Lusitanos e

para Viriato, considerado o Rómulo da Hispânia No livro

terceiro Resende explana a sua sabedoria histórica, integran

do e harmonizando as vicissitudes da Hispânia com as de

Roma, falando de novo nos povos e nas vias militares No

livro quarto encontramos finalmente as antiguidades, seri

adas a propósito da apresentação das cidades portuguesas
de

origem romana, origem que na maior parte dos casos se fica

pelo nome. O Portugal romano de Resende é essencialmente

um Portugal do sul, do Alentejo e do Algarve: Mvrtilli,

l.acobriga, Ossobona, Potv Annibalis, Pace Júlia, etc. É um

pouco esta a situação geral. É revelador que uma das notícias

mais desenvolvidas, a que diz respeito a Mértola. fale em

muitas antiguidades, monumentos, cipos, colunas, estátuas:

mas sáo antiguidades dos godos e dos mouros, inoperantes

para a formação de um espírito criativo de matriz clássica.

pois de um modo geral, o predomínio é o da cultura epigrá

fica.

A memória de Resende perdurou de modo gratifi

cante na sua cidade. Encontramo-la em Gaspar Estaco

(1570-1626), um eborense protegido pelo Cardeal D.

Henrique, interessado pela genealogia e pela memoria

histórica de Portugal. Quanelo em ld2S publica as Verias

Antiguidades de Portugal, começa exactamente por afirmar

e|iie' as coisas antigas têm uma certa superioridade que as

torna mais estimáveis que as coisas modernas:
a antiguielade

dá autoridade, reafirma. Ora este fascínio pelo passado justi

fica, na sua descrição das cidades portuguesas, a primazia

dada a Guimarães, tal como a Bíblia se inicia por Hebron. O

percurso intelectual de Estaco e lodo ele literário \ sua con

15



cepção de cidade nada tem de motivações artísticas mas a

urbe é para Gaspar Estaco apenas o cenário de acontecimen

tos e os monumentos nada mais que memórias e documen

tos presenciais de pessoas e factos passados. Grande parte da

problemática do livro é ocupado com a fixação da origem

vocabular dos nomes das nossas cidades, num exercício de

erudição linguística. Outro vector consiste na recolha de

informações já avançadas por outros autores como Plínio ou

Gaspar Barreiros e, acima de todos, André de Resende que

lhe serve de guia na descrição das antiguidades romanas:

Foi Resende na averiguação das cousas anti

gas primeiro sem segundo atégora: assim como foy

também o primeiro, que em em Portugal abrio as

fontes da Antiguidade. (1)

Outro seguidor e admirador de Resende foi o Padre

António Franco. Na Évora Ilustrada um dos capítulos é-lhe

dedicado, fixando-se os elementos biográficos essenciais: o

nascimento em Évora, a inserção familiar, o ingresso na

Ordem de S. Domingos, os estudos em Alcalá de Henares e

Salamanca, o seu eminente saber nas letras latinas e gregas,

as suas digressões pela Europa culta, a fama que alcançou

em Portugal no círculo cultural da corte. Em suma, o cro

nista considera o Mestre André de Resende como um dos

homens mais autorizados de Évora e a quem se devem espe

ciais obrigações, por ser ele o principal motor da restauração

do Aqueduto de Sertório, o qual é uma perpétua estátua.

não menos de El-Rei D.João que do Mestre Resende.

0 texto do Padre António Franco é em grande parte

devedor do entusiasmo de Resende pelas Antiguidades de

Évora. Encontramos uma memória grata pela presença

romana mas igualmente nas enormes dificuldaeles em

indicar vestígios arqueológicos conclusivos. Sertório é então

heroicizado. Atribui-lhe os muros inexpugnáveis que' cer

cavam a cidade, o Aqueduto de Prata e um palácio na Praça

do Peixe. Moedas e mármores antigos provavam, segundo o

autor, a presença em Évora de Júlio César, sendo do

Imperador uma estátua que estava no meio da praça
- da

qual restava apenas o registo epigraíico

É esta memória voluntarista, no plano artístico,

1 1 1 1,1 r ii Irtiaço,
viria* Antiguidades dt Portugal, pay

i

duma gloriosa Liberalitas Júlia que justifica a única nota críti

ca do Padre António Franco a um rei português, exactamente

a D.Fernando, homem poucofeliz no seu governo:

Entre as cousas, que nele, e com razão,

vituperam os escritores, foi o mandar destruir os

muros com que o grande Sertório tinha fortalecido

esta cidade. Eram de 25palmos de largo, altura com

petente, e naface defora todos de cantaria; três anos,

dizem, que os gastara em os demolir (...) Isto bastou

para desfazer uma das mais Ilustres memórias, que

dos Romanos havia em Espanha. Dizem que Sertório

os fizera em um ano. o que parecia Incrível a quem

não considerar a grande potência de Sertório.

D.Fernando, dizem, gastou três anos em os demolir.

(2)

Nenhuma cultura artística, nenhuma consciência

estética aqui se expressa e o Padre António Franco lembra

demais os preciosismo textuais dos eruditos locais do nosso

tempo. Para o Padre António Franco os muros de Sertório

eram tão só um documento histórico. Os louvores à firmeza

construtiva desses muros constituem uma ideia interessante,

bastante repetida pois acompanha amiúde as referências

históricas ao passado romano, como veremos, justificando

simultaneamente uma das preocupações constantes da avali

ação futura da arquitectura portuguesa. Os tempos tinham

apesar de tudo mudado e o Padre António Franco junta ao

registo histórico de Resende o fascínio pela criação lendária.

É assim que nasce o mito de Diana e do seu templo

eborense, erro sugestivo que chegou aos nossos dias. Os tem

pos mudaram também quanto à relação matizada entre a

Évora-romana e a Évora-cristã. A cidade alentejana é cada vez

mais a cidade de Deus e o autor fá-la nascer pouco depois do

dilúvio, atribui-lhe os primeiros mártires; depois a cidade

entra em declínio com a presença moura, é restaurada com

a reconquista cristã, terminando o autor com longas paginas

dedicadas ao património eborense do qual destaca a

grandeza e firmeza desse magestoso templo que e t

A descrição histórica e formal do património acres

centa uma vertente' essencial da cidade: Évora cielaek' da

t Évora Ilustrada, p.i :
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corte, feita também e em grande parte pelos seus bispos, cuja

biografia traça circunstanciadamente. Nesta contextualização

emerge nitidamente a figura do Cardeal D.Henrique , infante
douto nas línguas latinas, gregas e hebraicas, nas

matemáticas, em especial na arquitectura (sic) ; mas a

esta faceta primeira , segue-se o elogio do mesmo Cardeal

enquanto Arcebispo de Évora, a sua política construtiva e a

sua clara inserção no espírito tridentino.

André de Resende tentou o impossível; reconstituir

um espólio que servisse de alimento à necessária cultura

visual dos nossos artistas e que potenciasse de seguida um

crescimento da sua cultura artística. É um esforço inglório

pese o seu voluntarismo.

4. NEOPLATONISMO, UMA TEORIA REFUTADA: FRANCISCO

DE HOLANDA

Francisco de Holanda (1517-1584) tinha quarenta
e um anos quando morreu Sá de Miranda. Há um certo para

lelismo cultural entre a biografia destes dois homens, sobre

tudo na relação e desistência do mundo cortesão no Portugal
do século XVI. Sá de Miranda era filho de um fidalgo, cónego
em Coimbra; estudou e doutorou-se na Universidade onde,

ao que se julga, chegou a exercer funções docentes. Em 1521

parte para Itália onde terá conhecido alguns dos escritores do

tempo e Vitória Colonna, a amiga famosa de Miguel Angelo;
em 1526, ano do regresso, de passagem por Espanha, terá

talvez contactado Boscán e Garcilaso. Sediado na corte a par

tir de 1527, aqui produz os primeiros textos do novo estilo, a

medida nova que se opunha à medida velha com a qual
ainda trovou Bernardim. Mas em 1530 Sá de Miranda retira-

-se para uma quinta no Alto Minho onde leva uma vida de

fidalgo-lavrador, mantendo contudo uma epistolografia com

personalidades da corte, entre elas o próprio D.João 111.

Diogo Bernardes di-lo-à possuidor de um saber peregrino e

de um canto raro. Ao mesmo tempo granjeava fama de

homem de honestidade irrepreensível, algo sentencioso na

sua retórica auto-apreciação:

Homem dum sóparecer

dum só rosto, e dna fé

d'antes quebrar que volver.

Por seu lado Francisco de Holanda, mais multiface

tado no seu parecer, nasceu em Lisboa em 1517, sendo filhe

de António de Holanda, iluminador de proveniência holan

desa e que obtivera posição importante junto da corte por

tuguesa já no tempo de D.Manuel. António de Holanda tra

balhou no Livro de Horas da Rainha D.Leonor, na Genealogia
dos Reis de Portugal (encomenda do infante D.Fernando), na

Genealogia dos Condes da Feira e na Leitura Nova.

Holanda beneficia da influência do pai e acolhe-se à

protecção do Infante D.Fernando e a partir de 1534 jt do

Infante D.Afonso. A partir desta data e durante quatro anos

Holanda vive em Évora, cidade que então acolhia também

D.João III. São anos importantes na formação de uma cultura

e de uma apetência pelo humanismo e seus valores, tutela

dos na cidade por figuras como André de Resende, professor
de latim e grego e pelo escultor Nicolau Chanterenne.

Em Janeiro de 1 538 Holanda parte para Roma inte

grado na embaixada de D.Pedro de Mascarenhas. Viverá em

Itália durante um ano e meio pois a viagem termina em

Junho de 1540. Durante esse tempo, pedagogicamente

aproveitado, Holanda beneficia da fruição das cidades ita

lianas (além de^Roma, conhece Ancona. Nápejjeji Ê^eneza) e

da frequência de certos meios culturais, Data de então o seu

conhecimento de Miguel Angelo, de António de Sangallo o

Jovem, de Serlio (que em Veneza lhe fez oferta do seu trata

do). Mas a viagem a Itália proporcionou-lhe igualmente um

mais fácil e rápido acesso a textos de natureza artística e

filosófica que se revelarão determinantes para a construção

da sua obra teórica. De qualquer modo a erudição que mais

tarde patenteará necessitou de um tempo mais longo de inte

riorização e "digestão" do que o simples ano e meio de

experiência italiana.

No regresso a Portugal perde a protecção do cardeal-

infante D.Afonso, entretanto falecido, passando a desem

penhar funções ele artista-cortesao pinto de1 D João Mie do

infante D. Luis. irmão do Piedoso. I um tempo de sucesso

para Holanda, elogiado por André de Resende. Manuel da

Costa e Frei Heitor Pintor que o comparam a Apeles, Zeuxis

e Miguel úlgelo. \ obra. se obra houve, e escassa. Confessara
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ser o autor da planta da fortaleza de Mazagão e apresenta-se

também como arquitecto de el-rei e também como seu con

selheiro particularmente atento à renovação urbanística de

Lisboa. O derradeiro dos arquitectos como imodestamente

se auto-elogiava, acompanhará ainda o Infante D. Luis a

S.Tiago de Compostela (15-iN), e recebe-lhe então as cópias

de obras antigas vindas de Itália; ao mesmo tempo estende a

sua acção junto a outros membros da família real. Mas as

sucessivas mortes do Infante D. Luis em 1555 e de D.João III

em 1557 iniciam um período de irremediável queda. Pouco

apreciado pelo cardeal D.Henrique, durante a regência de

1562-15687Holanda inicia um percurso sinuoso de aproxi

mação e oferecimento à monarquia espanhola que nãõ~põcfia

deixar^de~conroTrer pãfã á sua secúndãrização. O seu Da

pintura antiga é traduzido para castelhano em 1563 ao

mesmo tempo que se declara adepto do partido espanhol.

Não será de estranhar que após 1 569 e até à morte ocorrida

em 1584 Holanda viva retirado na sua quinta de Sintra.

seguindo destino parelo ao de Sá de Miranda. É esse o desti

no dos neoplatónicos portugueses e se o seu afastamento

pode assumir contornos românticos (António José Saraiva

compara esse exílio ao de Herculano) a realidade é quase

sempre cruel para a nossa imaginação. Há demasiada coin

cidência no tempo entre a sua real perca de influência na

corte e esse exílio campestre. De qualquer modo acentuam-

-se em Holanda os valores contemplativos, evoluindo natural

mente das sua convicções neo-platónicas para um crescente

misticismo. É esse também, em grande parte, o percurso do

pensamento português nas suas mais variadas formas como

teremos ocasião de verificar.

Holanda tem uma biografia invejável que com

preende um conhecimento "por dentro" da elite cultural

portuguesa do século XVI, da corte e da cielaele ele Évora, ao

mesmo tempo que a viagem e os contactos italianos lhe per

mitem completar um percurso exemplar. Ora é do conheci

mento dessa realidade dual que Holanda retira os ingredi

entes essenciais para a compreensão ela arte e do país, o que

fará após o regresso de Itália - e só então o pode lazer.

Há em Francisco de Holanda duas teorias que se' vao

construindo a par e passo: uma refere-se às artes, outra diz
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respeito a uma determinada ideia sobre Portugal, sendo

ambas em grande parte forjadas em contacto com uma reali

dade estranha.

A ideia sobre Portugal de Holanda, embora bastante

mais desenvolvida e sistemática, corresponde ao cabo do

mundo construída pela intuição poética de Sá de Miranda.

Corresponde igualmente ao António Ferreira da Carta a

D.Simão da Silveira quando o autor contrapõe a trova, isto

é, a maneira tradicional em que Espanha tèqui deu alta

prova, ao claro lume de Toscana. Contrapostas estas duas

vias, a conclusão e a opção de Ferreira é claramente expres

sa num verso inequívoco:

a antiga Espanha deixo ao povo

Aparte o desdém e uma certa sobranceria aris

tocrática, sem paralelo em Francisco de Holanda, a atitude de

distanciamento é a mesma - do mesmo modo que é curto o

passo entre esse distanciamento e uma atitude programática.

No primeiro dos Diálogos de Roma Holanda enun

cia de modo peremptório as condições únicas da Itália para

o renascer das artes:

Depois, nasceis na província (vede se isto é van-

lagem)que é mãe e conservadora de todas as ciên

cias e disciplinas, entre tantas relíquias dos vossos

antigos, que em nenhuma outra parte se acham,

que já de meninos, a qualquer coisa que a vossa

Inclinação ou génio inclina, topais ante os olhos

pelas ruas muita parte daquelas, e acostumados

sois depequenos a terdes vistas aquelas coisas que

os velhos nunca viram noutros reinos. (1)

Esta justa radiografia pressupõe a Impossibilidade

do classicismo fora ele Itália? Certamente que não. Significa

que estados culturais eliferenciados produzem modos dife

rentes de ascender e desenvolver um mesmo sistema artísti

co.

Os textos de Holanda falam preferencialmente de

pintura. Mas sabia o artista, sabemos nos. que os géneros

artísticos nao vivem em circuito fechado e que muitos dos

problemas levantados são genéricos e dizem respeito ao

(1) Princiaco i 'alo^us dc Roma. \mi II



problema mais vasto da cultura artística portuguesa. Que o

nosso país estava então no dealbar de uma nova era é em

Holanda uma afirmação constantemente reiterada. Mas sem

ilusões excessivas. O autor não esquece a omnipresença do

património dos godos e bárbarosjèia-se do românico e do

gótico Falando de pintura diz Holanda:

tão nova coisa é ela em Espanha e Portugal que
estou em afirmar que nuncafoi vista nele. senão

foi alguma sombra, e esta em o tempo do Romanos.

(D

Mais adiante lamenta a perca da elegância

primeira, augurando que poram consolo isto com saber

muito certo que ainda hão-de tornar a ela. Depois Holanda

auto-elogia-se quando declara que neste lugar (...) eufui o

primeiro que neste Reino louvei e apreguei ser perfeiiã~ã

antiguidade, quando todos se riam das suas ideias. Não se

l lembrou de um tal Sansovino cuja presença e obras em

Portugal se andam agora bizantinamente discutindo. Se o

italiano tivesse deixado qualquer rasto em Portugal porque

não o diria Francisco de Holanda, porque perderia a oportu

nidade de apresentar um só testemunho de enobrecimento

da sua pátria? Por petulância ou verdade histórica Holanda

diz-nos que é durante a sua estadia italiana que em Portugal

se operou uma efectiva mudança de gosto, justificando-se a

estranheza com que encarou a sua terra após o regresso de

Roma. Daí a afirmação seguinte referente a Portugal:

não conheci esta terra, como quer que não achei

pedreiro ne pintor que não dissesse que o antigo

(a que eles chamam modo de Itália) que esse leva

a ttuto. (2)

Dataria pois do período entre 1537-1541 amudança

radical. Mas há uma circunstância que neis deve fazer pensar

sobre o nexo deste entusiasmo: Holanda náo consegue citar

no_seu texto uma única obra portuguesa, feita ou a fazer, que

documente as suas afirmações. Não é esquecimento, é uma

impossibilidade Mias não se percebe sequer o que de tao

extraordinário aconteceu na arte- portuguesa entre 1537 e

1541. Se há alguma injustiça na amnésia ele Holanda sobre
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as obras dos escultures franceses, sobre alguma pintura

quanto à arquitectura Holanda tinha diante de si a grandt

obra dos Jerónimos e o "manuelino" que, se pudesse expres-

sar-se livremente, não lhe suscitariam encómios. Em 154$

tem alias uma frase reveladora quando considera o Porte

uma cidade estranjeira. Não é evidentemente um erro e.

além de mais, Holanda sabia a terra que pisava. Trata-se de

uma forma de registar a sua admiração e distanciamento

face a uma cidade de perfil medieval, cidade "velha" mas não

"antiga".

No primeiro dos Diálogos de Roma Holanda é por

ventura mais claro quando tem de descrever Portugal. Num

primeiro momento elogia as cidades boas e antigas, princi

palmente Lisboa; elogia ainda o rei, favorecedor das boas

artes, o seu poder imperial. São afirmações genéricas de

homem da corte pois logo de seguida acrescenta que em

Portugal não há política de edifícios como em Itália, embora

se vão pouco a pouco perdendo a superficialidade bár

bara, que os Godos e Mauritanos semearam por as

Hespanhas. A este testemunho acrescenta que em Portugal

quase estava perdida a ciência de edificar, bem como a

nobreza da pintura, afirmações que contradizem as anteri-

ores \ razão para estas circunstâncias é clara:

não por culpa de outrem, senão do lugar e do

descostume, tantos que muito poucos a estimam

nem entendem. (3)

Como se vê o raciocínio de Holanda é contraditório.

Não por incapacidade intelectual mas por prudência cortesã

que afinal de nada lhe valerá. Holanda padece de uma enfer

midade endémica na terra portuguesa, uma espécie de "mal

de vivre" que afecta todos os espíritos que visitando o

estrangeiro se decepcionam no retorno, esquecendo-se que

não há duas realidades iguais; mais. ao pretenderem julgar a

arte portuguesa segundo parâmetros que lhe sáo estranhos

condenam-se ou ao delírio que os faz ver o que não existe, ou

a elesistência rumo ao campo, à contemplação da natureza e

a verdade ela agricultura.

Holanda foi um espectador privilegiado ela arte por

tuguesa elevielo ao círculo cortesão que íreepientou elesele

'ulogus de Rtm



jovem. Quando nos fala dessa arte fá-lo num período já mar

cado pela viagem italiana, num momento de convivções

firmes, em que os destaques, sendo poucos, são tão impor

tantes como o que deixa no silêncio e no esquecimento.

Alheios e esquecidos estão os portugueses da pintura, não

sabendo ainda se é arte ou ofício, se é matéria nobre ou ino-

bre, coisa leve e ridícula ou, ao contrário, grave e intelectual.

A sua missão consiste em dilucidar pedagogicamente estes

paradigmas capitais e náo em ensinar a pintar a quem o não

sabe fazer.

Quando se dirige ao rei no prólogo dos Diálogos elo-

gia-lhe o proteccionismo, bem como o dos antecessores, mas

não deixa de adiantar que a pintura não está ainda em seu

perfeito valor e crédito. E, acrescenta, que só agora, em

reinado de D.João 111, começa a luzir, mais que em nenhum

dos tempos passados. É nesse sentido que oferece ao rei o

protótipo do mecenas, nas figuras dos antigos imperadores

romanos que muito honraram esta arte e cuja atitude deve

ser seguida pelos reis cristãos.

Ora dos pintores portugueses apenas um lhe

merece distinção, Nuno Gonçalves:

merece memória, pois em tempo mui bárbaro quis

imitar nalguma maneira o cuidado e a discrição

\ dos antigos e Italianos pintores. (1)

A FICÇÃO NOS DIÁLOGOS DE ROMA

Para iniciar o seu percurso pedagógico de exposição

de ideias Francisco de Holanda socorreu-se da forma do

diálogo, método literário relativamente recorrente desde a

Antiguidade, para temas diversos. A forma do dialogo não é

contudo frequente na cultura artística renascentista ou pelo

menos nos seus autores determinantes, de Alberti a

Leonardo. A forma escolhida tem contudo várias vantagens

como a coloquialidade que facilita a transmissão elo pensa

mento sem lhe diminuir o rigor e a eficácia, bem como a

possibilidade de o autor se expressar por heteronomias. É o

que se verifica nos célebres Diálogos de Roma

O interesse por esta obra ele Francisco ele Holanda

foi em grande parte desperlado pela "presença" ele Miguel

il» lii mia Diálogos de Rom.'

Angelo e pela demonstração da veracidade do personagem.

No fundo as duas teorias antagónicas, que aceitam ou

regeitam essa possibiliade, procuravam inquirir sobre a

fidelidade do relato de Holanda e sobre as suas capacidades

de memória ou de registo presencial dos diálogos. Na verdade

0 livro de Holanda constitui ainda hoje uma das fontes para

o conhecimento do pensamento de Miguel Ângelo a par com

os seus sonetos e com as fontes biográficas, nomeadamente

as que provêm de Vasari (1550 e 1568) e de Ascanio Condivi

(1555), um discípulo do grande artista que lhe teria ditado

directamente as suas reflexões. Esta disparidade de fontes

não impede a coerente reunião do pensamento de Miguel

Angelo e a sua correcta articulação com a sua obra e com a

teoria de arte sua contemporânea. Se as dúvidas sobre a au

tenticidade do relato de Holanda podem ser estimulantes

para os filólogos não se pode negar ao português o correcto

entendimento dos pressupostos essenciais sobre a teoria ita

liana ao tempo da sua permanência em Roma. nomeada

mente as diferenças claras face a Alberti. De facto, sob o

impulso de Ficino e do seu neoplatonismo, o Miguel Angelo

de Francisco de Holanda é um artista que se distancia da

dependência ela arte face à natureza, afastando-se da mime

sis albertiana e propondo como paradigma essencial da cri

ação o concetto e a sua capacidade de ordenar a matéria e de

nela se revelar.—.

Haverá porventura razões para pensar que o Miguel

Angelo dos Diálogos não seja mais que um alter ego do

próprio Holanda que se socorre de uma figura famosa para

dar maior autoridade ao seu próprio pensamento Na ver

dade o clima coloquial dos Diálogos é narrado em plena con

córdia de opiniões e cada um dos intervenientes não faz mais

que reforçar e acrescentar argumentos ao Interlocutor ante

rior, no extremo oposto do carácter dos diálogos socráticos.

mesmo quando algum dos intervenientes utiliza a provo

cação que. verdadeiramente, nao e mais que um contrapon

to ao texto. O resultado final e' claramente a expressão de

uma voz que por técnica literária necessita de
ficcionar o seu

pensamento.

Os Diálogos de Roma tem pois um enredo, singelo,

feito ele pequenos desencontros, orientados por actos e lin-
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guagem de etiqueta que provém de Castiglione, tendo como

pano de fundo a contida descrição dos ambientes onde as

conversações se desenrolam. Como num filme existe uma

acção, um personagem principal e actores mais ou menos

secundários. O protagonista é naturalmente Francisco de

Holanda, o único que está presente em todos os diálogos.

Holanda começa por se apresentar e dizer ao que vem
- ver e

escutar o silêncio grave do Panteão, os mausoléus de

Adriano e Augusto, o Coliseu, as Termas de Antonino e

Diocleciano, os Arcos de Tito e de Severo, o Capitólio, o Teatro

de Marcelo e todas as coisas notáveis existentes em Roma.

Tudo isto para serviço, honra e glória do Rei e Infantes de

Portugal.

Naturalmente que a estadia romana lhe proporcio

nou outros conhecimentos além das pedras. E na sua socia

bilização contou muito especialmente a sombra protectora

de Vittoria Colonna, marquesa de Pescara, descrita como

uma das mais ilustres e famosas donas que há em Itália e

em toda a Europa, sendo apresentada comojnodelo de

mecenas. j>ara tanto concorriam várias qualidades, como o

ser casta e formosa, ser latina e avisada, ser virtuosa e clara.

O primeiro diálogo decorre já sob o seu patrocínio, sendo

Vittoria Colonna que convoca Miguel Angelo para a conver

sação que se desenrola em igreja fechada e graciosa. A par

ticipação da marquesa de Pescara naõvâTmuito além desta

convocação e da exibição dos seus dotes piedosos. Ainda é

Vittoria Colonna quem no primeiro diálogo força Miguel

Angelo a uma apreciação sobre a pintura flamenga, pois o

seu modo seria mais devoto que o italiano: depois, mais adi

ante revela uma atitude conciliadora considerando que em

toda a parte é uma a mesma virtude, é um bom. e um

mesmo mau. No segundo diálogo a sua presença quase não

se nota, com excepção da listagem da boa pintura romana,

para desaparecer nos dois diálogos restantes. Em suma. a

marquesa de Pescara é na ficção holandiana uma presença

indispensável, discreta e sempre receptiva, atitude que prati

ca em despojamento depois que enviuvou

Mas a presença desta figura feminina tem natural

mente outra utilidade que consiste na possibilidade ela pre

sença de Miguel Angelo ao longo elos três primeiros diálogos.

São múltiplos os temas abordados pelo italiano e todos elef

mostram a concordância teórica com o seu tempo. Pela boca

de Miguel Angelo passa-se em revista a problemática essen

cial da arte e dos artistas do século XVI. Aliás é sobre natureza

psicologõgicã ê sociardõs^rtistas que discorre em primeirc

lugar afirmando, contra os néscios, o seu carácter reservado.

não por soberba mas por necessidade permanente de con

centração na sua principal ocupação e suas temáticas. Por

isso se afastam da conversas ociosas e o seu intelecto refugia-

-se nas suas contínuas e altas imaginações com as quais se

embeleza. Apresenta como exemplo supremo a sua própria

relação com o Papa a quem prefere servir com arte que com

o prazer de desfrutar da sua companhia; com o Papa fala por

vezes bem descuidadamente, com um sombreiro de feltro na

cabeça. Destas circunstâncias não segue menor amor ou

desrespeito mas tão só a afirmação dum profissionalismo

vivido em plenitude e duma arte que tudo parece justificar

Miguel Angelo revela-se assim nos limites duma permanente

estetitazação da vida que não dispensa a meditação e a

reflexão permanentes e que permitem ao artista a sua reali

zação plena. Era também um modo de afirmar o perfil aris

tocrático do artista que necessitava de respeito e de silêncio

e em seu redor para se poder cumprir.

Migue[Angelo falava como pintor, considerando que

pintores existiam apenas em Itália ou lá onde seguissem os

seus métodos e práticas. Nesse sentido e correspondendo a

uma solicitação da marquesa de Pescara, discorre sobre as

diferenças entre a pintura ela Flandres e de Itália. Em seu

entender a pintura flamenga tem um caracter essencial

mente dgoto, provocando as muitas lágrimas que a italiana

é incapaz, de produzir. Miguel Angelo visava assim a senti

mentalidade devota ela pintura medieval, consielerando o

caso flamengo como exemplar. Olhando uma pintura da

Flandres choram os devotos e' sobretudo as mulhct<

muito velhas e as muito moças, os frades e as freiras bem

como todos aqueles que desconhecem a verdadeira harmo

nia \ pintura flamenga é feita para enganar a vista exterior e

para provocar sentimentos alegres de adesão imediata .is

suas temáticas e modo de as apresentar: santos e santas, pro

fetas, trapos, casebres, campos verdes, arvores, rios. pontes.



enfim, tudo aquilo a que chamam paisagem e muitas figuras.

Ora a questão reside essencialmente no modo de representar

pois na Flandres tudo é feito deste modo:

sem razão nem arte, sem simetria nem proporção,

sem advertência do escolher nem despejo, e final

mente sem nenhuma substância nem nervo. (1)

Isto é, o que falta na pintura flamenga é racionali

dade expositiva, sobrando-lhe uma atitude aditiva de

preencher, sem aquelas qualidades o suporte a pintar. 0

problema, como diz de seguida, não reside na falta de quali

dade da pintura flamenga que Miguel Angelo reconhece em

função do seu próprio sistema de valores mas sim no seu dis

tanciamento face à verdadeira pintura a que chama italiana.

\ boa pintura não se dirige apenas aos olhos exteriores, não

é um mero jogo de aparências. É um desafio da criação

suprema, um apelo ao intelecto, uma melodia que não se

sente sem grande dificuldade. Afasta-se por isso duma

mimesis simplificada que permite captar de modo verosímil

as particularidades da natureza: a verdadeira pintura é rara

pois a sua melodia expressiva, só se sente com grande difi

culdade.

Ora a boa pintura é um exclusivo italiano e Miguel

Angelo avança com alguns exemplos elucidativos. Veja-se o

bom pintor de outros reinos a quem se pede que faça o que

entender, do melhor modo; faça-se igual pedido a um mau

discípulo italiano; o mau traço do aprendiz italiano será sem

pre mais substancial que o daquele bom mestre estrangeiro.

Outro exemplo: peça-se a um grande mestre não italiano,

como Diirer, que para o enganar ou a Francisco de Holanda

arremede uma pintura italina. Será uma missão impossível.

falta-lhe o modo. Esse específico e intransmissível modo é o

grego antigo e reside aí a demonstração para o exclusivo e a

impossibilidade:

do antigo ainda fkou em a nossa Itália mais que

em outro reino do inundo, e nela cuido eu que

acabará. (2)

Miguel Angelo enuncia assim ele modo claro a

incontornável necessidade ela arqueologia ao serviço da arte.

Ul II :
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de uma arqueologia que só tem utilidade quando do solo tem

possibilidades de arrancar testemunhos da Antiguidade, cir

cunstância que em Itália era exemplar e que não tem parale

lo noutra qualquer zona europeia. Desta ideia decorre uma

espécie de geografia artística europeia na qual o centro é ocu

pado pela Itália a partir da qual se formam círculos concên

tricos, tantos quantas as periferias constituídas. No segundo

diálogo, por sugestão de Holanda, MJguelÂngelo discorre

sobre o magno problema dos mecenas e do seu efeito estru-

Ujrador^as^rtesJOe novo a apreciação da realidade se cen

tra na privilegiada Itália, na qual não haveria príncipe ou

nobre, ainda que pouco curioso, que não procurasse ter em

seu poder qualquer relíquia da divina pintura e que não

encomendasse muitas obras para sua glória. A Itália oferecia

assim um atractivo mapa artístico, pontuado por excelsas

cidades, fortalezas, paços, quintas e templos que compu

nham a formosura geral do país. Na impossibilidade de co

nhecer e nomear a todos Miguel Angelo vai sucessivamente

enunciando a pintura da Camará de Siena, as pinturas de

João de Udine no palácio dos Médicis em Florença, minha

pátria, Urbino e o seu Paço Ducal, em Génova, Pisa,

Bolonha, etc. Enfim um sem número de boa pintura, uma

de preço, outra, em retábulos e quadros que cada um tem

para si mais caros que a vida. Para além de Itália apenas

lhe merecem menção elogiosa as inúmeras pinturas de

Fontainebleau. onde o rei de França juntou duzentos pin

tores bem pagos. Noutro passo dos diálogos a espartilhada

situação política italiana é referida como benéfica para os

artistas que deste modo se podem tornar ricos e abastados:

mas mesmo em países centralizados politicamente deve o

Príncipe promover obras de pintura, para ornamento e

gloria do seu estado como para seu particular contenta

mento e recreação do espirito. Pode pois dizer-se que Miguei

Angelo não perde nunca de vista os proventos e benefícios

materiais que os artista podem adquirir por meio do seu tra

balho. No terceiro dialogo, quando retoma o tema. Miguel

Angelo fala ele Espanha para revelar 0 seu conhecimento ele

que os seus príncipes nao sao lao bons pagadores como em

Itália. Também por isso. reforça, os bons pintores estão em

Itália e nao em Espanha. Faltava animo aos mecenas espa

nhóis para mandarem fazer uma obra. ainda que pequena e



de a pagarem justamente; ao invés, o seu pagmento era

diminuto. Por isso Miguel Angelo recomenda que um pintor

não o deve querer ser fora de Itália e nesse sentido aconse

lha Francisco de Holanda:

E vós, M. Francisco de Holanda, se pela arte daptn

tura esperais de valer em Espanha ou Portugal,

daqui vos digo que viveis em esperança vã efalaz,

e que por meu conselho devíeis de viver antes em

França ou em Itália, onde os engenhos se conhecem

e multo estima a grã ptntura. (1)

Eram palavras premonitórias que não foram

seguidas e que antevêm um desenlace inevitável. Aliás o con

selho é reiterado mais adiante quando voltando aos louvores

de Itália diz o seguinte:

por onde vos eu aconselho, como afilho, que vos não

devíeis de partir dela, porque hei medo que, não o

fazendo, vos arrependais. (2)

A pintura tem de facto um preço, quantia que se

deve pagar como forma de estruturar a produção artística.

Não é fácil quantificar esse preço nem encontrar quem o

saiba justamente fazer. Não é o muito ou pouco tempo gasto

na execução, é antes o merecimento do saber e da mão.

No diálogo terceiro o artista italiano discorre sobre

as utilidades da pinturafazendo uma listagem convencional

das suas variadíssimas aplicações. Deve dizer-se que a este

respeito Miguel Angelo segue uma certa indiferenciação entre

pintura e degenliíuiias ainda assim as suas aplicações divi-

dem-se em dois grandes grupos: a pintura em tempo de

guerra e em tempo de paz. No primeiro caso entra um arse

nal de soluções destinadas à vitória militar, seja no desenho

de fortificações, seja no projecto e execução ele máquinas ele

guerra, sem esquecer bandeiras e estandartes, escudos e

cimeiras, brasões e timbres; mais, o conhecimento circuns

tanciado do terreno, essencial para planear tácticas bélicas,

presupunha o desenho ele mapas, com as suas montanhas.

portos, rios, lagoas e pauis. A desmonstração desta utilidade

faz-se com recurso ao exemplo ele Alexandre Magno que' para

tanto utilizou várias vezes o engenho de Apeles

Mi li. si n .Ir Holanda. Diálogos de Roni.i
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Em tempo de paz são múltiplas as aplicações da piri

tura. Ela serve os poderes , quando aplicada em Câmaras, er

templos, em tribunais e em quaisquer outras circunstância

onde concorra para o ornamento público. A promoção da

artes, mais fácil em tempo de paz, é descrita como uma obn

gação social e pessoal dos Principes aos quais oferece

supremo exemplo do Augusto César.

Neste edifício conceptual faltava que mestre Micat

informasse os seus ouvintes sobre os temas que os pintore

podiam representar. Partindo da ideia de uma ampla licenç;

Miguel Angelo abre o seu discurso com os célebres versos d

Horácio que permitem a poetas e pintores tudo_ousarerr

Esta é uma situação criativa que faz feliz Miguel Angelo poi

deixa caminho livre para a ousadia pictórica. Assim a verdad

em pintura não resulta da maior ou menor fidelidade a

referente exterior mas da capacidade inventiva do pintor qu

designa como monstruosidade Esta consiste na capacidad

de bem inventar ou de alterar a natureza formal das coisaí

sobretudo quando o motivo provém do reino animal, tend

como finalidade a variação e relaxamento dos sentidos

principalmente dos olhos que às vezes desejam de ver aqui

lo que nunca viram, nem lhesparece qtwpode ser. O dese

jo humano é insaciável e permanentemente gosta do inusita

do e de tudo aquilo que parece impossível e que sai fora d

razão.

Outro caminho para a criação, que merece meno

encómios a Miguel Angelo, consiste na observância da

coisas tal como elas são; assim o pintor náofará coisa qu

naõrpõssã ser, como por exemplo pintar a mão de un

homem com dez dedos.

Estas duas possibilidades de pintar qualificam o pin

tor, o verdadeiro pintor, aquele que não se limita a ter óleo

e pincéis e que faz pintura que não é pintura O que qualifi

ca o verdadeiro pintor é a sua capacidade de imaginar, a su

fantasia, o grau elo seu entendimento, peiis tendo-os na quali

dade desejada sempre a mão se' afastara elo acto corrupto d

apenas cobrir com tintas um superfície branca \o contraiu

a mao, mais que simples destreza, é uma espécie ele instru

mento que obedece t executa aquilo que a imaginação, a fan



tasia e o entendimento lhe ordenam.

Um bom pintor não é aquele que apenas imita bem

mas é sobretudo aquele que pinta divinamente e que através

das suas obras, nomeadamente as sagradas, provocam con

templação, lágrimas, temor e reverência. Dito ele outro

modo. o bom pintor ele uma imagem de Nosso Senhor, é

aquele que tenha muito boa vida, uma espécie de santo,

para que o Espírito Santo pudesse operar no seu intelecto.

Assim os resultados pictóricos que produziria nunca partici

pariam das imagens mal pintadas que na maior parte dos

casos são apenas distrativas, fazendo perder a devoção.

Em suma o bom pintor é aquele que possui um

dom, que o recebeu de Deus, circunstância que lhe permite

fazer em poucas horas o que outro demorará dias. Ora este

privilegio não actua, porém, sem método, como veremos; do

mesmo modo que a ligeireza da mão não autoriza que se

entregue a um maravilhamento ensimesmado e encan

tatório. 0 pintor não tem uma licença ilimitada e deve mode

rar a sua velocidade como forma de obter a perfeição deseja

da, de tal modo que o resultado seja este:

fazer a coisa de maneira quepareça, depois de mui

trabalhada, que foi feita quase depressa e quase

sem nenhum trabalho, e muito levemente, não

sendo assim. (1)

Imagem e pintura são duas coisas distintas e quali

ficam obras diferenciadas. A existência de cores cobrindo

uma superfície não qualifica por si uma obra enquanto pin

tura; se fosse esse o caso Miguel Angelo também poeleria

dizer que não basta a uma obra estar de pé para ser escul

tura. A falta de eco destas noções eruditas foi fatal para a arte

portuguesa, como se verifica a partir da segunda metade do

século XVI.

Na verdade Miguel Angelo ensaia de seguida.

definidos os conceitos essenciais, a metodologia a seguir para

obtenção dos resultados desejados, depois ele verificadas as

condições psicológicas de cada criador individual. A sequên
cia segue as linhas gerais elo classicismo. Em primeiro lugar

o desenho, matriz ele todas as artes e que da, a quem o domi-

i nálogos. de Roma. p;i;

na, um poder imenso; o desenho é para Miguel Angelo um

grão tesouro que permite dominar a natureza e ultrapassar

cada dificudade que ela apresente. Só depois acontece a pin

tura, regida pela imitação das coisas que Deus fez: figura

humana, animal selvagem, um simples peixe, uma ave do

céu ou qualquer outra criatura. Mas excelente pintor será

aquele, não que pinte muita coisa ou que encha os retábulos

com roupas e arvoredos, mas o que numa só obra pinte

todas as coisas do mundo. Assim será com o pintor que bem

saiba desenhar um pé ou uma mão humanas pois esse acto

é suficiente para o tornar imortal. Não é pois a quantidade

que qualifica um pintor:

e mestre haverá que nunca pintou mais que uma só

figura, e sem mais pintar merece mor nome e honor

que os que pintaram mil retábulos, e melhor sabe

elefazer o que nãofaz, que os outros sabem o que

fazem. (2)

Para tanto basta-lhe um lápis ou uma pena ou um

pincel - e apenas o preto e branco, sem necessidade de tintas

finas, de ouro ou prata. No fundo Miguel Angelo privilegia o

essencial da forma, circunstância que bem se entende dado

ser visceralmente um escultor mesmo quando faz pintura.

Francisco de Holanda, Vitoria Collona e Miguel

Angelo são os vértices destes diálogos romanos; para além

deles ha uma serie' de personagens com menor relevo e que

pouco interferem na teia narrativa, servindo apenas como

muletas para o pueril enredo que vão servindo. Ima dessas

personagens é Lattanzjo Tolomei, presente nos três primeiros

diálogos. Tolomei era então embaixador tia Republica de

Siena ein Roma e distinguia-se pelo seu amor à arqueologia.

possuindo ainda colecções de arte; era primo ele Cláudio

Tolomei. um comentaekir ele Vitruvio. Francisco de Holanda

descreve-o como pessoa grave e com grandes conhecimentos

e sabedoria elas letras clássicas e hebraica t através ele'

Tolomei, ele quem se' confessa amigo, que Holanda trava

conhecimento com Vittoria Colonna; lambem Messer Blosio,

secretário do Papa tem passagem discretíssima pelo texto.

contribuindo para o conhecimento da marquesa de Pescara

D. Júlio da Mecedonia em cuja casa se desenrola o quarto

íiiilogus. dc Rmi
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diálogo, é um discípulo de Giulio Romano e ficou conhecido

sobretudo como iíuminador.

Outros personagens são meramente ocasionais,
como Frate Ambrósio de Siena, apresentado como pregador
do Papa, Zapata, um fidalgo espanhol, Valério de Vicenza ou
Messer Camilo, bem como um anónimo cavaleiro romano

que surge no último diálogo.

A acção que estas personagens representam e que

constitui o argumento literário da obra reduz-se ao seguinte:
do primeiro ao terceiro diálogo Holanda conta-nõTõTeu

privilegiado processo de aprendizagem, centrado na escuta

atenta da sabedoria de Miguel Angelo; no quarto diálogo
desloca o local da acção para um novo cenário, a casa de

Júlio da Macedónia e, eliminando a magna presença de

Miguel Angelo, é o próprio Holanda quem conduz o diálogo,
tece reiterativas opiniões perante um público que se dispõe
finalmente a ouvi-lo.

Ora esta é a camada superficial das coisas porque,
na verdade, o enredo dos diálogos é bem mais profundo pois

vai além da mera factualidade. O que Holanda nos conta é

uma viagem que não é meramente geográfica mas interior,
com um claro conteúdo iniciático. Essa viagem, a sua

viagem, é um processo de aprendizagem, um processo de

aperfeiçoamento artístico mas também nTeTraíque resulta dé
uma sede de saber rumo à glória pessoal e ao bem da Pátria.

Não falta sequer nesta trama interior um "eu" dividido entre

dois mundo artísticos em confronto nem, como a Ulisses, o

canto da sereia aqui protogonizado por Miguel Angelo quan
do lhe promete e recomenda as delícias de Itália.

EM LOUVOR DA ANTIGUIDADE

Apesar de constituírem a segunda parte do Da

PinturaAntiga os Diálogos em Roma têm a utilidade de per

mitirem a apresentação do autor no privilegiado meio cul

tural romano, circunstâncli~queTJi?lãcféscêhta autoridade.

No liõrizfinte está em permanência a situação das artes em

Portugal. Para entender estas referências valorativas a

Portugal é necessário reconstruir o sistema artístico que

Holanda expõe ao longo da sua obra. Os seus valores, os seus

conceitos, são estéticos e partem de uma valorização e

antiguidade e da sua produção:

Há aígrande diferença entre o antigo, que émuitos am
antes que Mosso Senhor fesus Cristo encarnasse, n

monarquia da Grécia e também na dos Romanos: e enti

o antigo a que eu chamo velho, que são as coisas que s

faziam no tempo velho dos reis de Castela e Portugal (...,
J Púrqttetanibémaqtieleprimeiro antigo é o excelente e eh

gante; e este velho e opéssimoesem arte. E o qut>hojes

pinta, onde se sabe pudor, que é somente em llalu

|\ podetnos-lhe chamar também antigo, sendofeito hoje en

este dia. (1)

Estamos perante as três idades da arte, paradigma

que fazem parte de um património comum aos teóricos d<

humanismo e do classicismo, encontrando-se em Marsfli*

Ficino, Lorenzo Valia ou Giorgio Vasari, entre outros. Ess;

fases correspondem ao nascer, dormir e acordar de que fal;

Holanda e está implícita na citação que a pintura em Portuga
dormia a sono alto.

Para o acordar o artista devia munir-se de uma sérit

de ciências e informações que universalizassem a sua arte. S

saber: o latim, a filosofia, a teologia, a história, a poesia, a

cosmografia, a geometria.a matemática e a anatomia. Estas

recomendações têm um claro saboõ^rúviano. \\x isso só

quando munido daqueles saberes, essencialmente teóricos,

podia o arquitecto ganhar um estatuto diferenciado do

pedreiro, o prático que apenas trabalhava com as mãos. O

arquitecto assim instruído estava apto a inventar, a projectar
as traças dos nobres edifícios, com ordem e simetria.

Holanda enuncia deste modo a superioridade intelectual do

arquitecto, da sua Ideia e retira também daqui uma conse

quência sociológica. Quando munido do projecto devia

mostrá-lo ao Príncipe para aprovação: só então o entrega ao

pedreiro para execução, completando-se deste modo a

hierarquia do processo criativo

' 1 1 li.nu is,,. ,|i ll.il.in.l.i Pipocos, de Rom.i
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O NEOPLATONISMO: METODOLOGIA E SISTEMA DAS ARTES

Na visão universalista de Holanda o^conjunto das

artes constituía um sistema perfeitamente hierarquizado em

função duma lógica criativa interna. É assim que para

Holanda o desenho é a matriz, primeira da qual tudo nasce.

0 desenho é uma só arte ou ciência ele que tudo o mais deri

va. O desenho é o princípio da revelação, sendo por isso uma

forma de conhecimento e forma autónoma com dignidade

própria no sistema das artes. Mas e também e em simultâ

neo um momento privilegiado e preparatório da pintura, da

escultura e da arquitectura, conhecendo ainda um nível der

radeiro mais utilitário, quando serve aplicações múltiplas e

variadas. Estas convicções de Holanda quanto ao desenho,

procedendo de convicções artísticas, são em simultâneo da

própria natureza do conhecimento humano, sendo por isso

referenciável a um sistema que no caso em análise é o neo

platonismo.

Assim sendo, para Holanda a arte é uma criação

divina. Deus foi o primeiro artista, o criador das coisas

visíveis e da sua visibilidade mediante o triunfo da luz sobre

as trevas, tal como vem descrito no Génesis. O artista actua

por imitação e a obra de arte não é mais que a revelação do

registo invisível que em nós habita. A jirte é um duplo, uma

representação, uma aproximação à superior criação divina;

mas, sendo produto elo Homem, a arte elabora-se segundo

uma metodologia científica que pertence ao domínio do con

hecimento terreno. A arte existe antes de mais como Ideia^

sendo então apenas acessível aos olhos interiores, devendo

ser contemplada em grandíssimo silêncio e segredo. A Ideia

é superior à sua materialização e pode atingir uma tal per

feição que não há mao nem saber que a f>ossa imitar Essa

revelação interior destina-se a provar a superioritlade elo inte

lecto sobre a mão e a dignificar o artista equiparando-0 aos

intelectuais que se expressam através ela palavra. A propósito

do desenho Holanda expressa de modo claro todo o proces

so criativo, considerando que o desenho nasce da eterna

ciência incriada na nossa e que a Ideia origina e inventa

todas as outras obras, artes e ofícios.

Forma privilegiada de revelação ela Ideia e o esquis-

so. primeiras linhas que ordenam o pensamento e que co

nhece' depois uma superior expressão no Desenho. 0 esquis-

so é pois esse genesíaco momento que oa visibilidade em

"estado puro" a uma aparição interior inacessível aos olhos

da carne. Sendo a etapa mais próxima da Ideia, o esquisso

representa ao mesmo tempo esse duplo momento de remis

são para o inefável e o começo da degradação que afecta toda

a matéria. Esse é o destino da arte porque esse é também o

destino humano. O desenho é uma graça divina sendo con-^

cedida a mui poucos mortais. É através do desenho que se

determina, inventa e imagina aquilo que nâo é. tudo aquilo

que se encontra no primeiro entendimento incriado de

Deus. Sendo obra humano o desenho é uma ciência e tam

bém uma arte nobre, e como tal apreciado desde a Grécia

antiga.

A partir da matriz do desenho Holanda estabelece então um

sistema das artes que contém uma inevitável hierarquia onde

0 artista plasma as convicções de alguns tratadistas da

renascença com as suas ideias ou os seus interesses. Assim

o primeiro lugar está reservado para a pintura.

A pintura não é um mero exercício de destreza ma

nual. Ela começa por existir em função de um sistema filosó-

fico-artístico. de uma Ideia que desdobrando-se progressiva

mente atinge e explica o objecto artístico. É comum entre os

artistas que expõem a sua teoria da arte iniciar o seu discur

so pela afirmação e exposição do sistema de conhecimentos

em que se movem. Francisco de Holanda segue o mesmo

processo, nomeadamente no Da Pintura .Antiga, obra onde

mais demoradamente traia desta arte. Movendo-se num ter

reno conceptual Holanda define a pintura como imitação da

obra de Deus ( supremo artista e pintor evidentíssimo) que

sendo perfeita é recriada pelo artista no acto criativo. Não no

sentido de uma rivalidade que alem de tudo o mais seria

supérflua. Na verdade enquanto Deus incriado criou o

Mundo o pintor apenas revela e manifesta a própria criação

divina.

Na pintura cruzam-se dois mundo e dois criadores.

o divino e o humano, através elo supremo paradigma da imi

tação
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obra, assim como o mor mundo é próprio de Deus

derivado um do outro (1)

Na sua expressão terrena a pintura é obra do

homem e para o homem. Sendo representação do visível a

pintura compõe-se de luz e de sombra O pintor ao recriar o

mundo comecajK.a luz. tal como Deus durante o seu acto

primordial de criação; mas o pintor recria apenas parcial
mente esse acto divino pois ao contrário de Deus o artista

não regressa ao caos e à massa informe. Estabelecendo um

paralelismo o acto criativo do pintor começa nofiat lux divi

no 0 paralelismo estende-se às motivações de uma e outra

criação. Tal como Deus fez o Mundo por amor, também o

pintor ao imitar Deus faz da sua pintura um acto amoroso.

Nesse sentido, seguindo os pressupostos platónicos, toda a

pintura é uma vontade e uma ânsia de retorno ao^er e à
unidade primacial A pinturalê^ndolTarração^^nidõvisP
vel regista todas as coisas admiráveis que vemos nomeada

mente no reino da natureza: o sol, a aurora, as estrelas, as

nuvens, o mar e a terra, a infinita variedade das coisas do

mundo que se vão revelando na disparidade das suas cores e

formas.

Mas nesse registo de aproximação à obra de Deus o

pintor trata também ela figura humana pois o Homem é a

maior criaçã0rtiiwna7^.íc-rtf do instrumento absolutíssimo,
feito do limo da terra. Em suma, citando Holanda, podemos

para já concluir o seguinte:

A pintura diria eu que era uma declaração do pen
samento em obra visível e contemplativa, e segun
da natureza. É Imitação de Deus e da natureza

prontíssima. (2)

Mas outras dimensões estão presentes na obra de

pintura, Desde logo ojempo: a pintura mostra o que passou,
sendo declaração da memória, aquilo que o presente é e,

sendo prospectiva, revela também aquilo que há-de vir. A

pintura é em suma historia de todo o tempo e corpo de

memória. É também um processo gnoseolúgico porque se

dirige ao entendimento. É um conhecimento da natureza e

revelação elo processo de apreensão dessa mesma natureza.

sem dúvida. Mas revelando o Homem em todas as suas

dl Francisco dc Mnlaiidj. Da pintura inim pjg. 21

dimensões, a pintura acentua o seu interior, um interio

semelhante à delicadeza da alma, e não à do corpo.

Ajiintura é pois uma imitação que não dispenst
uma representação. Como imitação ela nasce sobre unu

tábua limpa e lisa ou num papel cego e inobre. aí figuran
do tudo aquilo que parece estar mas não está. Como repre

sentação a pintura mostra a relação do Homem com o

Mundo e o seu resultado compositivo; por isso ela mostra o

perto e o longe, o imaginado, o incorpóreo...apenas com

recurso à régua e ao compasso, à linha recta e oblíqua, ao

claro e ao escuro.

Um programa tão vasto como o que Holanda pro

punha para a pintura exigia a constituição de um método

que faseasse o processo artístico desde a concepção até à

materialização da obra. 0 método é uma necessidade tanto à

tecitura da obra de arte quanto à vontade de a impor como

um corpo científico. A clareza expositiva é por isso mesmo

prioritária e como tal a surpreendemos:

Oprimeiro é invenção ou ideia; o segundo éproporção
ou simetria; a terceira é decoro ou decência. O)

A Ideia, primeira etapa do método é uma necessi

dade e uma possibilidade que a pintura mostrará e demons

trará. Mas é igualmente uma possibilidade que como tal pode

permanecer pois quando tende para o Absoluto ou para o

Sublime, não é representável. Daí a superioridade da Ideia

sobre a Matéria e o Mundo, do arquétipo sobre a cópia \

Ideia começa por ser Ideia-de-Deus pois sendo interior par

ticipa da alma. do espírito e do entendimento. Holanda cita

a propósito o filósofo alexandrino Alcinous. de formação

platónica, e a sua concepção de Ideia (essência de si mesma)

como medianeira entre Deus do qual e uma intelecção e o

mundo sensível ao qual serve de modelo. Ora nesse primeiro
momento a Ideia é ainda imagem interior senelo acessível ao

pintor e ao seu olhar sobre si próprio
-

processo que ti.

sempre decorrer em grande silencio e segredo. Os olhos do

pintor são então os olhos da alma. na tradição do augustinis-
uio i nao ainda os olhos da corpo.

\ superioridade deste momento primeiro conhece
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um prévio registo gráfico, primeira obra visível, através do

elesenho, como sabemos. Pela sua natureza o desenho per

tence já à segunda etapa do método, à_simetria. mas é inegá
vel que no sistema holandiano ele é mais um momento de

transição entre a Ideia e a sua total revelação. É pelo dese

nho que a Ideia ganha forma logo na fase do esquisso, consti

tuído por linhas imfietfeitas e indeterminadas, nas quais

se busca e acha o desenho. 0 esquisso ordena o desenho e

este não é mais que a linha, o delgado perfil, o contorno das

figuras. Sendo o desenho a fase mais próxima da Ideia ele

superioriza-se à própria pintura, mais próxima ela natureza.

Da pintura o desenho é substância e ossos. Disciplina árdua

e difícil, o desenho é essencialmente uni exercício de saber e

de saber superior que vale por si enquanto exercício artísti

co:

efalando com ospintores, também me atrevo aprovar-

lhes efazer-lhes bom que valemais um só risco ou bor

rão dado pela mestria de um valente desenhador, que

não já uma ptntura multo limpa e lisa e dourada e

clfeta de muitas personagensfeitas de incerta ptntura

e sem a gravidade do desenho. (1)

Aj)roporção, segunda fase do método, manifesta-se

através da simetria ou medida da racional criatura. Para

Holanda, citando abundantemente VitrúyjOj a proporção é

uma métrica do corpo baseada no módulo 1/10 e num sis

tema de correspondências. Definido o princípio e a fonte o

autor admite e aconselha outras leituras actualizadas como o

tratado de Pompónio Gaurico, Albrecht Durer e, presumivel

mente. I.uca Patioli. Manifestando-se no corpo a proporção

pressupéíe o conhecimento da anatomia, ciência onde se

deve seguir a observação directa e não a fantasia. O tirar do

natural exige uma postura experimental como Holanda

exemplifica citando Miguel Angelo. A anatomia conhece e

descreve o corpo, o seu exterior e o seu interior. O conheci

mento do corpo nú é essencial pois ele tem primazia na re

velação da figura, ainda que ela se apresente vestida na obra

final:

o primeiro preceito que na pintura se guarde, será

que asfiguras ou sejam nuas, ou vestidas, todas se

desenharão nuas e despidas, principiadas dos

próprios ossos e depois pondo -lhes carne, e ultima

mente cobrido-lbes seus mantos e ornamentos, e

vesttndo-as, porque se a razão e verdade das fig

uras vestidas e cobertas se não for a Imitação da

própria verdade do natural, nunca poderão con

seguir a perfeição. (2)

A matriz corpórea tem aqui um valor doutrinário,

sancionado pela própria História. O corpo, evidência da

medida do Homem, presidirá sempre à representação e

ordenará a pose das figuras. Holanda teoriza várias hipóteses

ele pose socorrendo-se para tanto dos seus conhecimentos da

estatuária da Antiguidade, num frutuoso intercâmbio inter-

-artes, e estendendo o assunto à representação do cavalo, do

leão, do touro, etc.

Manifestação de tudo o que é visível a pintura é tam

bém repositório das imagens invisíveis. Estamos num

momento particularmente difícil para o pintor: representar

através de formas seres incorpóreos. Trata-se duma necessi

dade para que a pintura aconteça e por isso Holanda mer

gulha no reino da convenção e do símbolo. É o que acontece

na proposta de representação da imagem divina através do

triângulo, do quadrado ello círculo, sinais geométricos de

perfeição que se igualizam à suma bondade As restantes

propostas de representação de santos, anjos e virtudes, são

convencionais.

Todas estas representações são consideradas iso

ladamente. Porém a pintura é um registo mais amplo, é uma

"história" com vários actores sobre um palco: não deve

porém aspirar à exaustão narrativa:/*). í7«í a pintura tanto

há-de ser feita daquilo que nela se faz. como do que se

deixa defazer

Necessita o pintor de pintar segundo princípios de

composição, procurando a síntese e a ordem, a clareza

expositiva. A figura e o espaço devem relacionar-se sem con

fusão, respeitando os lugares respectivos. Holanda reitera

então um dos seus princípios basilares: o primado ela

luz/claro sobre a sombra escuro. Quanto as cores, não

devem se muito alegres nem todas finas (. .) mas antes
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tristes e graves. O predomínio da cor triste deve ser com

pensado pela harmónica junção de algumas cores alegres.

Terceiro momento do método, o decoro é uma ade-

quação entre a forma e o seu significado, entre o estado dT
alma e a expressão do rosto ou o carácter do ambiente:

Maspropriamente o que eu chamo decoro naptntu
ra é aquelafigura ou Imagem quepintamos, se bá-
de ser triste ou agravada, que não tenha ao redor

jardins pintados nem caças, nem outras graças e

alegrias; mas antes que pareça que até as pedras
as árvores, e as almarias e os homens sentem e aju
dam mais sua tristeza. (1) _

aQ^ ^ rrj^

Como remate da sua metodologia Holanda fala final
mente da perspectiva, ciência ordenadora da representação
do mundo. Holanda revela-se então um albertiano convicto

desenho:

Em primeiro lugar a escultura tem por bas

pois a sua construção perspéctica é puramente geométrica.
baseada na distância entre um olho fixo e os objectos que sê
veêm e que vão diminuindo ao longe e crescendo ao perto.
Por isso a figura que propõe para a representação do campo
visual é a pirâmjde com as linhas que saiem do nosso olhar.

Mas no desenvolvimento da sua explanação o seu invetera

do pedagogismo traz uma nova contribuição, precisamente a

que vem de Leonardo. Discorre então numa perspectiva que
os matemáticos não entendem e que é construída, náo com

a régua e o compasso mas com as cores É assimque uma

casa pode aparecer-nos muito ensolvida e esfumada, pre
cisamente por estar longe e distar dela ao observador uma

massa aérea, uma espécie de corpo com peso especifico.

■

A ESCULTURA

No sistema das artes holandiano a escultura ou pin
tura estatuária é filha do desenho, modalidadíTqué ao fim e

ao cabo ordena todas as artes por ser matricial. No pequeno

capítulo dedicado à escultura são tratados de forma breve

quatro grandes temas: justificação para a filiação da escul

tura no tronco comum do desenho; os materiais e sua hie

rarquia; exposição, embora rudimentar, da metodologia da

escultura: finalmente, a apresentação de algumas noções

genéricas e valorativas ele história da escultura

(1) Francisc di Holanda, D. pinlnra amiga p

o qual desenho é a cabeça e chave de todas es

obras e de todas as artes deste mundo. (2)

Este pensamento justifica a ideia unificadora

Holanda que equipara pintura e escultura, desprezando
suas especificidades, e enfatizando o seu ponto de part
comum. Holanda verbera o escultor que apenas sabe b<

esculpir, sendo incapaz de contrafazer a peça em desenl

Daí também decorre, entre outras razões, a escolha

Miguel Angelo como paradigma do artista seu contempoi
neo, dada a excelência do seu trabalho nos dois géneros art
ticos-

i
:. r^^cTWlZZ^

Para Holanda o material nobre é o mármore e

valente artista saberá sempre esculpir naquele material, t

como tratar de modo perfeito os metais. No extremo da hi

rarquia está a madeira, material que considera de mui,

menospreço, segundo o crédito dos antigos exemplos. Oi

esta hierarquia que parte de uma convenção historicameni

caucionada, subalterniza os restantes materiais a que

escultor também recorre. Mas fá-lo também por um domíni

do método escultórico a que Holanda faz breves alusõej

aproveitando até alguma experiência pessoal. Está implícit
no seu texto que o desenho é a matriz da escultura a que s.

seguem outras fases. Assim refere que ele próprio quandi
jovem se iniciou nesta arte pelo que chama nplastike que
não é mais que a modelação em barro; em socorro dí

importância desta fase recorre a urníTcitação de Praxísteleí

que chamava à modelação mãe da escultura -

concepçác

que Holanda corrige, chamando-lhe madrasta e reservando

a maternidade para o desenho.

Quanto à historicidade da escultura Holanda trato-a

através de uma valorativa escolha de nomes, seleccionados

entre o presente e o passado clássico e onde uma vez mais se

nota a total ausência de escultores ou obras portuguesas \

nomeação começa com Miguel Angelo, príncipe das a

que pinta com as cores como esculpi' em o mármore. Da

Vntiguidaele elogia Falias, também pintor e escultor, e a sua

estatua ele Minerva para Uenas, feita em ouro e marfim.



ARQUITECTURA

Para Holanda ,
estabelecido o programa e o método,

seguia-se a definição das fontes, das suas fontes do saber. A

primeira era a natureza, o natural, captado por mimesis. A

segunda fonte é a Antiguidade mas aquela que se encontra

em Roma, cidade por onde o artista deve peregrinar e esta

cionar por muitos dias, estudando e frequentando suas

antigas e maravilhosas relíquias. Roma e não Évora ou

qualquer outro local português onde o latim se superiorizava

à simples cultura visual. No quarto diálogo Holanda faculta

mos o seu roteiro de viagem para Itália e, bem assim, os seus

conhecimentos sobre a Lusitânia romana. A grande realidade

patrimonial são as estradas, as célebres vias romanas, e as

pontes, nomeadamente a de Sacavém. Uma vez mais a

engenharia, como a citada calçada de Geira no Gerês. Assim

sendo Roma era uma necessidade absoluta para a formação

do espírito criativo, tal como, de um modo geral, toda a Itália.

A errância por qualquer cidade italiana permitia um deslum

bramento permanente face às relíquias dos vossos antigos.

Esta condição primeira explica pois a primazia da arte ita

liana nesta segunda fase, dum antigo que entretanto super

ou o velho, aliada à própria natureza dos italianos, amantes

do estudo e portadores de um engenho inato. Por antítese

entende-se a lacuna arqueológica do património português e

o espírito dos seus naturais que têm/w desprezo e galan

tariafazerpouca conta das artes. O resultado deste conju

gação portuguesa era para Holanda evidente: obras imper

feitas e por acabar.

Em virtude da sua ocupação maior a arquitectura

não ocupa muito espaço na obra de Francisco de Holanda.

Ainda assim o autor fornece-nos as fontes da sua sistemática

sabedoria. Em primeiro lugar Vitrúvio; Holanda é um vitru-

viano confesso e um crítico de todos os "desvios" desse texto

fundamental. Depois seguem-se os italianos como Baltasar

de Sena. Miguel Angelo (dos modernos o primeiro).

Bramante, António ele Sangallo e Jacopo Meleguino; termina

citando Serlio, confessando que dele recebeu o Tratado da

sua própria mão, em Veneza. Mas apesar deste conheci

mento actualizado Holanda revela-se sempre como um con

victo vitruviano, preferindo seguir o texto romano; essa pos

tura leva-o a criticar Serlio por este tratadista se permitir

lazer "emendas" à canonicidade vitruviana.

Sendo um corpo de saber a arquitectura pressupu

nha também uma definição e um método. Para Holanda a

arquitectura era uma ciência, antiga e digna, seguindo pois a

célebre definição vitruviana; chama-lhe ainda pintura

encorporada.

Mas para além destas afirmações o que verdadeira

mente interessa fixar é que para Holanda a essência da

arquitectura consistia no conhecimento correcto das Ordens

arquitectónicas por nelas residir o fundamento de todas as

partes constitutivas do edifício.

A apresentação das Ordens feita por Holanda não é

canónica, face à sua historicidade. 0 autor começa pela

coríntia, segue com a dórica; passa depois para um aspecto

compositivo importante, a sobreposição das Ordens, citando

o exemplo célebre do Coliseu romano. O tema das Ordens

permite algumas reiterações. Holanda glosa as três Ordens

segundo a definição de Vitrúvio. conjugando-as com os três

módulos inventados pelos arquitectos italianos, situação de

que resulta uma nova seriação: toscana, dórica, jónica, corín

tia, compósita e ática. De cada uma faz uma descrição cir

cunstanciada, apontando a sua utilização. Assim a toscana

era reservada para portas de cidade e fortalezas, pontes e

portos, cais
- podendo assumir a forma rústica. Da compósi

ta e da ática dirá Holanda que ambas têm pouca utilização.

Termina o assunto referindo as torcidas e estriadas.

Na composição dos edifícios deve em primeiro lugar

respeitar-se a simetria: de seguida a proporção ou con

cordância das partes com o todo. Estes parâmetros estão pre

sentes na fase do projecto e desse modo pode o arquitecto

controlar a obra desde o começo ao mesmo tempo que lhe

permitirá mais tarde demonstrá-la. pois a sua génese orde

nadora é da ordem da geometria e suas regras.

Como se verifica ao longo elos textos ele Holanda o

desenho é sempre revelação e prospecção, domínio e explo

ração das formas. Por isso para la ela sua íntima associação

com as ires artes maiores Holanda deslina-lhe aplicações
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práticas. Assim o desenho permite coisas tão diversas como

a feitura de hóstias, cálices, lavatórios, sacras, livros ilumina

dos, sacrários, custódias, bem como retábulos para igrejas.

Porém mesmo a esse nível mais utilitário o desenho conser

va sempre um perfil superior e não se dissolve num mero

utilitarismo:

Serve sobretudo o Desenho de levantar o espírito a

Deus, pelas coisas visíveis às invisíveis, vendo o

mundo e o mar e o céu. com olhos mais claros que

outros em sua pintura. (1)

0 serviço de Deus é o destino do Desenho; mas

serve igualmente a el-rei e à sua glória, tanto em tempo de

paz como em tempo de guerra. 0 desenho serve para dese

nhar o ceptro do rei. bem como o seu retrato, sem esquecer

os edifícios que servem à majestade -

paços, casas de prazer,

oratórios, templos, teatros, pórticos, jardins, pontes, aquedu

tos No tempo de guerra as aplicações são também múltiplas,

estando na origem das armas, dos fardamentos para o exérci

to, das fortalezas (recomenda as de tijolo, de preferência às

de pedra), etc. Holanda vai mais longe e recomenda que o

próprio rei saiba desenhar, citando a propósito conselhos de

.Aristóteles. Para um rei conhecedor do desenho elabora

Holanda uma série vasta de benefícios: o conhecimento dos

vassalos pela fisionomia; o conhecimento apropriado do

traje: a distinção entre a verdadeira e a falsa arquitectura,

entre a antiga e a moderna entre a dos Romanos e a dos

Godos; posse de suficiente cultura que sirva ao monarca

como guia na construção de igrejas e retábulos; aplicação

dos seus conhecimentos na melhor edificação de fortalezas.

paços, cidades, condutas de água e pontes; entendimento do

que são bons cavalos, falcões, aves e librés, sem necessitar do

conhecimento de outrem: selecção do melhor desenho da

medalha, da espada, do vestido, das armas, do mobiliário e

da sepultura.

UM TRATADO DE URBANISMO

Em 1564 todas as resoluções emanadas do Concílio

de Trento passam a ter total validade em Portugal, facto sem

paralelo em qualquer outro país europeu. Trata-se de um

facto de extrema importância e que pode ajudar a entender o

(1) Francis, o dl Miilanda, Da ciência do desenho. |n

modo como Francisco de Holanda inicia o seu livro sobn

Lisboa, contendo projectos de renovação para a capital. Ae

entusiasmo pelo classicismo das primeiras obras, segue-se

agora uma reflexão matizada e que se inicia precisamente

pela expressão de um voto sobre a fortaleza da alma:

Tem tanto cada um de nós quefazer em afortaleza

e reparo de sua alma, e no reino da espiritual

cidade dela, que bem pudera eu dissimular poi

agora de tratar da fortificação e reparo do reino e

cidade material de Lisboa. (2)

No segundo capítulo do seu tratado urbano Holanda

retoma o tema da fortaleza da alma, da cidade espiritual.

munindo-se da Fé. da esperança e da Caridade contra a trí

plice e nefasta aliança do Mundo, da Carne e do Demónio. Se

o corpo devia fechar as portas à morte que entrava pelos

cinco sentidos, também o corpo urbano devia cuidar de suas

defesas. Por isso depois do fortalecimento dos castelos da

alma Holanda ocupa-se então de Lisboa, cidade descompos

ta e desordenada, cujo aspecto participava de uma indT

gnídãdíT proporcional à sua importância de cabeça deste

reino. São queixas já antigas presentes, por exemplo, no

Cancioneiro Geral, quando Álvaro de Brito Pestana se dirige

a Luís Fogaça, então vereador de Lisboa. 0 poeta invectivava

o vereador a limpar as esterqueiras que jaziam dentro dos

muros da cidade, bem como a grande quantidade de mon

turos. Era o retrato duma situação física que o poeta

equipara à quebra da moral. Por isso prega o bom arrua

mento das ruas e a limpeza das freguesias, como sinais de

uma clara ética vivencial. Era esta a cidade que Francisco de

Holanda conhecia. Por isso recorre de novo à História para

legitimar a importância^capital, fazendo-se eco de alguns

lugares comuns olisiponeneses. como o da fundação devida

a I lisses ou como a origem do seu sobrenome (Felicitas

Júlia) derivado de Júlio César. Evolui então para a afirmação

peremptória da importância de Lisboa, cidade velha mais

que Roma. No entanto a Holanda colocava-se o mesmo pro

blema que a André de Resende quando historiou Évora a

falta de testemunhos artísticos. E por isso muito pobre o

inventário que Holanda faz da Lisboa romana:

mil l)a fábrica que falecf j ffltlrtr (fr
' «*** p*f II
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Indícios e vestígios e letras latinas e colunas e

pedras, e cipos. (1)

Cipos cita dois: um dedicado a Esculápio, encontra

do em Nossa Senhora do Ferro, outro dedicado a Vénus, em

i Santo Estevão. Dos ////// nobres edificios, fábricas, muros,

condutas de águas, estradas e pontes com que os romanos j
a ornaram, confessa restar já muito pouco. Uma vez mais,|

tal como em André de Resende, esse déficit da Antiguidade

tornava imprescindível historiar o património de matriz

cristã, de raiz medieval: S.Vicente de Fora, o Hospital de

Todos os Santos, os Paços de D.Manuel, a Misericórdia, bem

como os dois edifícios de Belém, a Torre e o Mosteiro. Face

às convicções de Holanda e ao seu gosto arquitectónico esta

Lisboa não podia deixar de motivar páginas desencantadas,

contrapondo-lhe então a exemplaridade de Évora e os

empreendimentos do Cardeal D.Henrique! O projecto holan-

diano para Lisboa não contempla jamais qualquer
referência

ao traçado da cidade, às suas pré-existências urbanas, nem

adianta a esse respeito qualquer proposta de alteração. Sob o

ponto de vista do desenho urbano o texto revela-se decepcio

nante porque omisso. Para Holanda a cidade não é conside

rada enquanto tecido ou malha urbana mas revela-se como

um organismo aditivo, como o resultado da soma de uma

série de construções que participam da utilidade ou do dis

curso áulico.

Tacitamente Francisco de Holanda respeita a cidade

existente pretendendo dotá-la com uma série de equipa

mentos urbanos em ordem a reabilitá-la e modernizá-la: for-

:

tificações, paços reais, aquedutos, pontes e calçadas, cruzes,

cipos, igrejas.

Em suma, há um evidente desacordo entre a

importância, a mestria eclética do pensamento
de Holanda e

a divulgação restrita das suas ideias. Para além de razoes

ideológicas que estão na origem dessa atitude talvez que os

portugueses tenham percebido o valor de Francisco de

Holanda. E trataram, por isso, de o silenciar.

Holanda, na fabrica nue falrce à cidade de List?'.'.'

5. AMOR E BELEZA: UM NEOPLATÓNICO PORTUGUÊS

O renascimento na sua vertente artística se necessi

ta de um fundo arqueológico operativo para se exprimir com

fidelidade e originalidade, não dispensa um fundo cultural

mais amplo de formulação e conceptualização neoplatóni-

cas. Sabemos da importância da Academia Neoplatónica em

Florença que procedeu à apresentação e estudo das obras de

Platão e Plotino em latim, a língua veicular do platonismo

renascentista. A Theologia Platónica de Marcilio Ficino

publicada em 1482, representa em grande parte, como o

título sugere, uma síntese entre o pensamento
de Platão e a

he-rança cristã, situação que repetia em grande parte o pen

samento do bispo de Hipona.

A situação peculiar da cultura portuguesa não re

gista um movimento de tão fundas consequências nem ver

dadeiramente existe uma arqueologia do saber platónico em

qualquer instituição de cultura. Os neoplatónicos portugue

ses são intelectuais isolados que se expressam em condições

adversas. É o caso de Leão Hebreu nascido em Lisboa no seio

de uma família de nobilíssima prosápia, talvez em 1465,

falecendo em Ferrara em 1535. Judá Leão bem Isaac

Abravanel ou Leão Hebreu, foi um judeu filho de um rabino.

Isaac Abravanel (1437-1508), rico comerciante que

emprestava dinheiro ao Estado português, e terá sido consel

heiro do próprio D.Afonso V; iniciado pelo pai na cultura

judaica, estudou também medicina e astronomia com João

Sezira. Em Portugal terá também inciado os estudos de

filosofia. Em 1483 as circunstâncias portuguesas e a prová

vel participação do pai nas conspirações contra D.João II

obrigam toda a família a emigrar para Espanha

Residindo em Sevilha em 1492 enviou o seu filho

mais velho, Isaac, para Lisboa (onde em data desconhecida

teria entretanto casado); essa criança, baptizada ou perdida.

é motivo de desgosto profundo para o pai. circunstância que

narra na sua obra Queixa sobre o tempo Esse filho terá

voltado ao contacto com o pai em 1 506, tendo-se mais tareie

fixado na Turquia.

Leão Hebreu reside entretanto em Nápoles, a partir

de 1504 (onde, ao que parece o pai e feito ministro pelo rei
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D. Fernando). Nessa cidade onde exercia a medicina viveu até

1495, passando depois para Génova (até 1504); começa

depois uma vida errante através de Itália até se fixar de novo

em Nápoles onde continuou a exercer medicina; a alta fama

dos seus méritos levam Carlos V a isentá-lo de todos os tribu

tos que pesavam sobre a sua raça. Sáo desconhecidas refe

rências posteriores à sua vida, embora se saiba que em 1535

tinha já falecido.

A sua obra literária compreende o De Coeli

Harmonia (perdido), os Dialoghi dAmore (1535), Queixa

sobre o Tempo, Três Sinais e os Versos Hebraicos (1 505).

É sintomática esta obra de Leão Hebreu toda projec

tada fora de Portugal. Aliada ao ineditismo dos textos de

Francisco de Holanda, completa bem as difíceis vias de aces

so a uma filosofia, a uma teoria da arte e a uma estética neo-

platónica em Portugal.

Leão Hebreu não deixou por isso de ser estudado e

de exercer influência sobre a cultura portuguesa, nomeada

mente sobre a literatura. A sua concepção de amor e beleza

e uma teoria geral sobre o Mundo que à arte interessa trans-

formam-no numa personagem incontornável e de clara

expressão mental ibérica. Hebreu conjuga um aristotelismo

platonizante com o conhecimento de Averróis e da cabala

judaica numa clara expressão eclética que constitui uma das

marcas da cultura portuguesa e do seu pensamento artístico.

O seu pensamento estético urde-se em torno do platonismo

e do neo-platonismo, com apropriação das ideias do filósofo

grego, de Plotino e de Marsilio Ficino. No seu desterro ita

liano Hebreu é bem um exemplo do judeu que platoniza ou,

como refere, Menéndez Pelayo, un neo-platonico judaico-

-hispano, regenerado por las aguas dei helenismo.

Da sua obra interessam-nos os Diálogos de Amor

publicados pela primeira vez em Roma em 1535, em língua

italiana mas escritos a partir de 1502; conhecerá uma

primeira edição espanhola em 1568 ( colocada no Index em

1590) e terá posteriores edições nas principais línguas

europeias. Os Diálogos são constituídos por três partes,

assim enunciadas:

/ Do Amor e do Desejo

II Sobre a universalidade do amor

IH Da sua origem

O grande tema dos Diálogos é o Amor a partir do

qual discorre sobre Deus na sua relação com o Universo e

com o Homem, sobre as possibilidades e limites do conhe

cimento humano, sobre a filosofia, seu objecto e método - e

também sobre a Beleza e a arte. Estes temas constituem,

senão uma estética, pelo menos sistemáticos rudimentos

que se aproximam duma linguagem filosófica sobre a Beleza

ou dum filosofar sobre essa mesma Beleza.

Assim sendo a estética de Leão Hebreu, como em

Platão e como na tradição portuguesa (antes e depois dele).

não tem autonomia mas resulta de uma visão globalizante

sobre Deus, o Homem e o Mundo de que a arte é parte inte

grante e integradora, embora menor.

Nos Diálogos o leitor é conduzido por dois inter

locutores, Fílon e Sofia. Fflon simboliza o Amor, Sofia a

Sabedoria, embora ambos alegorizem o desejo de saber,

Fflon ama espiritualmente Sofia, tem sobre ela um ascen

dente que conquistou e vai afirmando; ao longo de três dias.

correspondentes ao número dos diálogos, Fflon vai satis

fazendo a curiosidade e o desejo de Sofia sobre a matéria

amorosa. Como já notou Joaquim de Carvalho a estrutura da

obra provém de Platão e Leão Hebreu não faz mais que

avolumar todos os defeitos do diálogo platónico, com fre

quentes reiterações e interrupções.

É pois um idílio o que Leão Hebreu nos apresenta e.

sendo assim, o Amor impera. Mas o que é o Amor e o que é

o Desejo? Embora os temas sejam recorrentes nos três diá

logos, logo no primeiro o amor referencia as coisas boas que

temos e possuímos enquanto o desejo é anterior à posse da

coisa desejada; logo o desejo antecede o amor pois o amor é

daprópria coisa amada, e o desejo e de a ter ou conseguir.

como diz Sofia.

Existem três espécies de amor: o deleitavel. o

proveitoso e o honesto. As coisas deleitáveis, quando possuí

das, cessa 0 nosso desejo e amor por elas, provocando então
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fastio, enfado e repugnância. O desejo e o amor vivem e mor

rem juntos nas coisas deleitáveis. Da ordem do deleitável é o

apetite e o seu uso imoderado é a luxúria, a incontinência, o

desregramento. O proveitoso ou útil, como também é

nomeado, pressupõe a posse das riquezas e dos bens parti

culares que se desejam quando não possuídas e amadas

após a sua posse, dirá Fflon, citando abundantemente os

Estóicos. O desejo pelas coisas úteis é constantemente reno

vado pela ambição ou cobiça cuja escala vai da negligência

até à cupidez do supérfluo, tendo no grau de temperança as

facetas de prodigalidade e liberalidade. A preferência de Fflon

vai toda para o amor honesto, para aquele amor que torna o

homem preclaro, ornamentando o nosso intelecto com a vir

tude e a sapiência.

Esta visão tripartida do amor referencia graus diver

sos do conhecimento e de relação do homem com o mundo

onde o conhecimento deve sempre preceder o amor, pois só

podemos amar o que previamente conhecemos:

Sa verdade, a nossa metUe é um espelho e testemunho.

ou
, para dizer melhor, uma Imagem das coisas reais,

deforma que não há coisa alguma que sepossa amar.

seprimeiro se não encontrar em acto. (1)

Amor e desejo, antecedidos do conhecimento, pres

supõem sempre o ser das coisas, pois só amamos e dese

jamos aquilo que é, ainda que o não tenhamos; ou dese

jamos também vivamente aquilo que é desprovido de ser

mas que desejamos ardentemente que venha a ser dotado de

ser, de veracidade e de bondade. Pela negativa a conclusão é

esta:

Aquilo que não tem ser algum, é nada, e o nada,

assim como se não pode amar. também se não pode

desejar nem ter. (2)

0 ser existe em si próprio, o verdadeiro está impres

so no intelecto e o bom existe quando do intelecto e da von

tade vem à posse das coisas boas através do amor e do dese

jo.

Leão Hebreu pela voz de Fflon considera ainda um

ser imaginário, aquele que nasce de um certo amor do

ll.hrrii Diálogos de amor, i.

| 'i hl. in pág. 9-
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sujeito por algo que não é real mas que expressa já o conceito

da coisa a coisificar-se. Fictício e imaginário é porém esse

desejo porque destituído de verdadeiro amor.

Para Leão Hebreu o amor honesto tem uma tácita

superioridade sobre as outras formas de amor, não apenas

por razões de ordem ética mas porque na sua essência e

exercício se fundamenta a própria ordem do mundo, segun-

elo uma hierarquia em cujo vértice está Deus. 0 amor divino

participa do honesto porque ele é a própria honestidade de

todas as coisas e do amor por elas (como é também a suma

bondade e virtude), ele é princípio, meio e fim. As obras do

homem não são mais que um pequeno raio do infinito

esplendor de Deus, dado ao homem para o tornar racional,

imortal efeliz. Este é o princípio da participação pela qual

a alma intelectiva participa à sua escala da imensa luz divina.

A justificação do homem reside em Deus e o pequeno raio de

luz que recebe é condição decisiva para amar e ordenar o

mundo e as coisa e superar os grilhões da sua materialidade.

como Hebreu afirma:

por causa da sua ligação com o corpo epor ser ofus

cado pelas trevas da matéria não pode atingir os

hábitos lustrosos da virtude e os lúcidos conceitos

da sabedoria, se em tais actos e condições nào for

iluminado pela luz divina. (3)

Suma bondade e honestidade, Deus é exemplo a

imitar por todos os que procuram ser virtuosos e actuar

como tal; a imitação é igualmente necessária a todos os que

procuram atingir determinados conceitos reguladores da

vida humana. Sendo Deus infinito e absolutamente perfeito.

a mente humana não o pode conhecer pois ela é limitada e

finita. A compreensão humana é limitada e o conhecimento

é apenas figurativo e não essencial, como uma imagem

devolvida pelo espelho. O homem não conhece o ser das

coisas mas apenas a sua representação em função da

pequenez elas suas capacidades sensíveis. 0 olho humano

compreende I representação do fogo, pela sua cor e figura.

náo o seu ser, a sua natureza ardente que provocaria a sua

eleslruição. O conhecimento humano tem fronteiras naturais

decorrentes da pequenez da sua condição, geradora do dese-
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jo de subir até ao último degrau. Chegar ao máximo das suas

possibilidades provoca não desgosto mas deleite, bem como

a vivência interior da beatitude.

A arte participa desse sistema de representação e de

imitação. Quando tem que enumerar os cinco hábitos in

telectuais do homem inicia a listagem com a arte, seguida da

prudência, do entendimento, da ciência e da sapiência. É

uma enumeração que encerra já uma hierarquia ascen

dente, do formal para o informe, da material para o imateri

al, do distanciamento para a aproximação à divindade. A arte

é definida deste modo inequívoco:

é hábito das coisas que se devem fazer conforme a

razão, e são aquelas que se fazem com as mãos e

com o trabalho físico, incluíndo-se nelas todas as

artes mecânicas, nas quais se utiliza o instrumen

to corpóreo. (1)

Sendo embora uma racionalidade a arte, ao con

trário da sapiência, não permite chegar ao mais alto das

coisas espirituais. Presa à tirania da matéria, seu destino

inelutável, ela é da ordem do artificial e por isso, ao contrário

da sapiência ou da beatitude, a arte não pode proporcionar

felicidade. Quando muito haverá certos aspectos que partici

pam da arte que podem contribuir para a felicidade,

nomeadamente os mensuráveis, como a aritmética (ciência

do número absoluto) ou a geometria (ciência da medida

absoluta).

Tal como Platão expulsava os poetas e todos os artis

tas da sua república, também Leão Hebreu afasta da felici

dade e da sapiência tudo o que é formal, todas as coisas cor

póreas e corruptíveis, tudo aquilo que é presente em nós

através dos sentidos. Com os olhos vemos apenas ilusões e

não conseguimos fitar a luz mais clara, a luz do sol; os nos

sos olhos estão apenas aptos a fixar as trevas, o lustre da

noite que é proporcional aos mesmo olhos. Os sentidos exte

riores proporcionam apenas amor deleitável, aquele que

transporta consigo a saciedade e o fastio. Ora para Fflon os

sentidos exteriores são dois, o paladar e o tacto (o mais mate

rial dos sentidos), precisamente aqueles que menos residem

1 1 1 li ão Hebreu, Diálogos de amor, pág. Jl

na potência espiritual da alma, necessários apenas à su:

tentação e à continuação da espécie, na condição de s

exercerem com moderação e equilíbrio. Ver, ouvir e cheira

não levam à saciedade ou ao fastio. São sentidos mais próx

mos da mente humana e da sua apetência para o saber. Sã

por isso insaciáveis na sua perscrutação, porque não esta

limitados na sua actividade pela preservação e reprodução d

espécie, podendo mesmo fruir de tudo o que é supérfluo.

Se os olhos da carne não se cansam de ver não têr

porém a capacidade da divindade e do seu olhar: o olhar d

Deus a todos conhece, todos têm necessidade dele, vendo

de si visto. Ora a beatitude consiste não na contemplação da

coisas materiais mas no conhecimento do intelectivo divinc

Aí reside a causa primeira de tudo o que existe em suprem

unidade e perfeição e a participação do intelecto human'

nesse supremo ser é condição de felicidade:

a nossa felicidade consiste no conhecimento e m

visão divina, em que todas as coisas perfeitissa

mente se contemplam. (2)

Essa contemplação só é acessível aos seres angélico

e ao que atingiram o estado de beatitude por força de um;

copulação do intelecto agente sobre o intelecto possível

Pressupõe uma união, desligada do corpo como refere Fflon

alguém que chegou a tal copulação nesta vida. nài

permanecia sempre nela. em virtude da ligaçãi

com o corpo: pelo contrário, depois da copulaçái

divina, tornava a reconhecer as coisas corpórea;

conw dantes; salvo que. estando iw fim da vida. .

alma copulada abandonou completamente o corpo

permanecendo com a Divindade copulante em sumi,

felicidade. Em seguida a alma. desligada desti,

união corpórea e tendo atingido tal excelência, sen,

impedimento algum, goza eternamente a sua felh

copulação com a luz divina, tal como os Anjos bem-

aventurados e as Iteligéncias separadas, motores e

corpos celestes, a gozam eternamente, cada um

segundo o grau da sua dignidade e perfeição. (3)

Quanto menos material mais belo e verdadeiro

U lidem. p.iR Ci
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esta podia ser a síntese do diálogo primeiro entre Sofia e

Fflon. E tal como Fflon na sua mente aflita, acompanhado

sempre pela imagem de Sofia, as formas do mundo e da arte

são sempre suaves mas angustiosas.

O segundo diálogo versa a universalidade do amor e

apresenta globalmente menores referências explícitas de

estética. É reiterado o valor universal do amor, a sua função

na criação geral do universo, de todas as coisas e seres,

segundo um plano geral de vontade divina moldado pela ati

tude amorosa. Leão Hebreu segue nesta extensa narrativa o

plano geral do divino Platão e do Timeu e pela voz de Sofia

justifica essa preferência:

Gosto muito dessa alegoria e da sua conformidade

com a criação narrada na Sagrada Escritura

mosaica, e daquela progressão da obra durante seis

dias, um após o outro. (1)

Esta adequação que recorda o texto de Ficino, justi

fica que grande parte deste segundo diálogo constitua um

repositório extenso da mitologia clássica, recuperado segun

do uma lógica explicativa do universo onde com alguma fre

quência Hebreu concilia o platonismo com o aristotelismo,

assim erigidos em matrizes do seu pensamento e da própria

universalidade do pensar. É esta uma atitude bem portugue

sa - este extasiado sincretismo expositivo que nada regeita e

tudo funde em prosa encantatória.

O mundo e as suas formas nascem por acto de

amor, por copulação divina; gera-se a partir da matéria

informe, da "matéria primeira" que em grego significa con

fusão. Segundo Hebreu, repetindo o Timeu de Platão (e tam

bém Ovídio), a matéria ou mãe comum é criação divina,

eterna e confusa; a matéria é o Caos, criação directa de Deus

"ab aeterno" e da qual "ex novo" saíram todas as coisas no

começo do tempo. Segundo a fábula o primeiro a sair foi

Litígio, dividindo a matéria primeira, descriminando-a em

contrários. Daí que o seu rosto seja disforme porque con

trário à união e perfeição.

Essa matéria primeira ama e apetece toelas as for

mas das coisas geradas numa sucessão de amor que engen-

(1) Leão Hebreu, Diálogos de amor, pág I li

eira a diversidade das coisas. Insaciável no seu apetite, esse

amor gera as formas de modo ininterrupto
- formas cada vez

mais corruptas e corruptíveis, resultado de uma amor adúl

tero dessa matéria-meretriz. Do apetecer e amar todas nasce

esse adúltero mundo inferior, admirável na sua diversidade e

beleza.

O amor é pois um universal e pressupõe uma

comunhão entre opostos pois como diz Aristóteles a ciência

dos contrários é uma mesma. Da matéria primeira saiem os

quatro elementos que, apesar de opostos, se fundem em har

monia para constituição do mundo visível, diz citando

Empédocles. Cada um dos quatro elementos gosta e procura

a quietude que só se atinge pela proximidade de uns com os

outros. No entanto, quando isoladamente considerados tudo

os separa. A terra foge do céu e do fogo e procura o centro
,

a água e o ar; a terra é o repouso e a preguiça. A água, pesa

da e lenta, também foge do céu mas procura a velocidade.

como o ar e o fogo. O ar é a leveza subtil, a ligeireza purifica

da que procura o céu. Essas qualidades, leveza, subtileza e

purificação, encontra-se no fogo na máxima potência; o fogo

não ama nenhum dos outros três elementos embora tolere a

presença do ar, sob condição de estar acima dele.

Dos quatro elementos a Terra é o mais ínfimo e vil,

o mais afastado da fons vitae que é o céu. Mas paradoxal

mente é aquele onde se gera a maior diversidade de coisas.

onde é mais plural a feição dos rostos. Sofia, em palavras

extasiadas e emotivas, descreve-nos então essa prosa do

mundo que o nosso olhar contempla:

aspedras de tantasfeições, umas grandes, limpas e

bonitas, outras claras e multo preciosas; e os

metais, não só grosseiros, como oferro e o chumbo,

o cobre, o estanho e o argento vivo. mas também

outros ricos e lustrosos, como a prata e o ouro; e

ainda tanta variedade de ervas, flores, árvores e

frutas, quantas a Terra produz; e mais ainda,

tamanha multidão e desconformidade de animais.

os quais estão todos ligados à Terra. (2)

A Terra e pois um grande receptáculo, recebendo

todas as influências das estrelas, elos planetas e ele todos os

l-l III. 'Ill |IC.
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corpos celestes:

A terra é o corpo da matéria primeira, receptáculo

de todas as Influências do seu macho que é o céu. A

água é a humidade que a nutre. 0 ar é o espirito

que a penetra. Ofogo é o calor natural que a tem

pera e vivifica. (1)

Assim mesmo, massuda, fria e baixa, a Terra é a

matéria prima do Homem e do seu oposto-complemento, a

mulher; a Terra é o palco de um Homem criado à imagem

do Universo todo. 0 Homem é por isso um microcosmos,

termo grego que significa pequeno mundo.

A forma do Homem é o corpo que se organiza como

o Universo, por semelhança e com harmonia e concórdia. 0

corpo divide-se em três parte, tal como o mundo. Numa visão

ascendente, a primeira vai do meio da cintura para baixo até

às pernas; a segunda, até à cabeça; a terceira, a mais nobre,

é constituída pela cabeça. Na primeira encontramos os

órgãos da nutrição e da reprodução; na segunda, os órgãos

espirituais, como o coração; na terceira temos, como na teo

ria platónica, o simulacro do mundo espiritual ou, também

os três graus aristotélicos, a alma,
o intelecto e a divindade.

Quem tudo isto ordenou fê-lo por concórdia e amor - o

Homem e o Universo que quando se move produz uma

música celestial que nós, porque não somos angélicos, difi

cilmente ouvimos.

Sob o céu não existe corpo que não tenha amor e

desejo, também sensualidade. O amor dos corpos celestes, o

amor intelectual é mais iminente e de maior excelência-,

mas é ainda o amor que rege os corpos inertes,
não vivifica

dos. Pois nada há sobre a terra que escape da participação da

Ideia, homem, fogo, plantas, vícios, paixões \ Fama e o

Amor, a Graça e a Cupidez, a Volúpia e o Litígio, a Fadiga e a

Inveja, a Fraude e a Teimosia, a Miséria - e outras de igual

quilate, todas têm a sua Ideia e princípio incorpóreo

O terceiro diálogo, o mais longo, trata ela origem do

amor e incia-se com uma disputa sobre a contemplação

Pressupõe o recolhimento da mente para que se processe'

com eficácia a união com a coisa amada. Na contemplação

1 1 1 I .... , lu-broi, Pjálngos de amor, pág.72.

todo o exterior do corpo se recolhe, um pouco como no sono

quando estão adormecidos alguns dos sentidos, com

excepção do tacto -

mas, tal como no sono, também na con

templação não está ausente a fantasia e os seus devaneios, a

suas paixões. Como no Fedro também Fflon recorda os bem-

aventurados cuja alma contempla a beleza divina, abando

nando por isso o corpo. A alma, citando ainda Platão,
é com

posta de si e de outra coisa, do indivisível e do divisível; não

é corporal nem espiritual e move-se constantemente de uma

para outra. Ora o Sol é a imagem do intelecto divino, do qual

depende todo o entendimento enquanto a Lua é a alma do

mundo, da qual toda a alma procede.

O mundo corpóreo é sensível e o incorpóreo

inteligível. Ora dos nossos cinco sentidos só o da vista ocular

torna sensível todo o mundo corpóreo, assim como a vista

intelectual toma inteligível o incorpóreo. Só a vista conhece

os corpos todos, só ela é fonte do conhecimento intelectual,

superior ao ouvido. Os restantes sentidos são todos corpo

rais, feitos mais para o conhecimento e sustento
da parte ani

mal que para o conhecimento intelectual. Os olhos não se

parecem com as outras partes do corpo pois não são carnais;

são brilhantes, diáfanos e espirtiuais:

parecem estrelas e emformosura excedem todas as

outraspartes do corpo. (2)

O objecto da visão é todo o mundo físico, tanto o

celestial como o inferior. Por isso Aristóteles diz que mais que

qualquer outro, nós amamos o sentido da vista, porque ele

alimenta o nosso poder de conhecimento.

Mas nenhuma das duas vistas pode ver sem uma luz

que as ilumine, luz que provém do intelecto divino: igual

mente a fantasia é iluminada pelas espécies eternas que exis

tem no divino intelecto. Enfim, a verdadeira luz e a intelec-

tal que ilumina os dois mundos,
o corpóreo e o incorpóreo e

no homem dá luz à alma e à visão intelectiva

Mas como vêm o nosso olhos se nãei iluminam.

como o Sol que ilumina mas náo vé, pergunta Sofia. Fflon

acredita que' lambem o olho humano envia os seus raios

para o objecto, embora sejam insuficientes para o revelar na

ilmos dc amur . -m Hu



totalidade. Logo na visão são necessárias duas condições:

tanto o envio de raios dos olhospara captar e iluminar

o objecto, como a representação da espécie do objecto

na visão. E ainda não são suficientespara a visão estes

doismovimentos opostos, sem um outro, terceiro e últi

mo: o do olho que, mediante os ratos dtrtgdos para o

objecto, logo a seguir conforma com o objecto exterior

a espécie de objecto captada; e é neste tercetdto acto

que consiste aperfeita razão da vista. (1)

A suprema beleza reside no intelecto de Deus,

Pintor do mundo. A alma que precede desse intelecto ena-

mora-se dessa suprema beleza; a lama, como se estivesse

grávida dessa beleza do intelecto, deseja pari-la no mundo

corpóreo, e então absorve o sémen da formosura para o

fazergerminar no corpo; logo, tal como faz o artista, a alma

toma os modelos da beleza intelectual para esculpi-los ao

vivo no corpo. Neste movimento entre dois amores a alma

dá-nos a medida do seu próprio amor, do continente ao

desregrado, conforme essa inclinação é mais próxima do

etéreo ou do corpóreo, pois a beleza intelectual é mais ex

celente que a corporal.

Fundamental na apreensão da beleza é o desejo.

Deus não deseja a beleza pois esta reside em si. É essa uma

beleza execelente porque se conhece a si mesma, pres

supondo um hábito de coisa bela que é o objecto de conheci

mento. Deseja-se o que se não tem e deseja-se só para si,

porque lhe falta. Logo o belo é uma relatividade pois nem

todos desejam a mesma beleza - sendo certo que nem todo

o bom é belo, nem todo o mau é feio. Não existe um acordo

perfeito entre a ética e a estética, o tema e a sua represen

tação.

A Beleza, tema reiterativo em Leão Hebreu, é pois

algo de inacessível, que muitos apregoam mas poucos co

nhecem. A Beleza é o que faz os corpos belos mas ela não se

encontra nos três sentidos materiais, o gosto, o olfacto e o

tacto - a comida, os odores, os ares saudáveis, o moderado e

dulcíssimo acto sexual, úteis à vida, não são belos pois tudo

o que existe naqueles três toscos e materiais sentidos não

passa para a alma. 0 Belo reside apenas no sentido ela vista.

j N-breu. Dialogou de amor, pag l(.'i

sentido que tem espiritualidade e graça, por onde entra tudo

o que move e deleita a nossa alma
- as belas formas e figuras,

as belas pinturas e a bela harmonia, as belas cores, a bela

luz, o belo Sol, a Lua, as estrelas e o céu. Ainda assim o

supremo conhecimento do homem reside no entendimento

abstracto que pousa a sua contemplação na ciência de Deus

e não está ligado à matéria.

Enfim, neste diálogo frutuoso são passados em

revisão alguns temas caros ao neoplatonismo mas de um

modo em que a erudição não anula a capacidade de comuni

cação. Texto essencialmente devotado ao amor, o seu inte

resse para a cultura artística reside nas referências ao Belo,

às coisas belas ao seu modo de produção e de apropriação.

Mais platónico que aristotélico, ainda assim Hebreu concilia-

-os sempre que necessita de um aval às suas pessoais sínte

ses estéticas. Hebreu pensa o belo como categoria filosófica e

não se dá nenhuma aproximação ao mundo da produção

artística, aos objectos materiais que dela resultam. Talvez

porque o filósofo acredita seriamente nestas palavras postas

na boca de Sofia:

Nãopodes negar que o conhecimento da teoria deve

semprepreceder a aplicaçãoprática, já que nos ho

mens a razão é a que orienta a acção. (2)

6. DESTINO E SENTIDO DO NEOPLATONISMO PORTUGUÊS

O neoplatonismo português constitui um episódio

singular da nossa cultura. O acesso primordial fez-se na

Patrística mas o Platãoj^ue nos é revelado é já cristianizado.

filtrado por Santo Agostinho com quem Paulo Orósio trava

conhecimento. Durante a Idade Média o platonismo por

tuguês é em grande parte um platonismo poético enquanto

no magistério universitário imperava .Aristóteles por via do

tomismo. Não é muito diferente o panorama que encon

tramos no dealbar da modernidade quatrocentista e qui

nhentista.

No século XVI, à medida que o século avança e se

vao instalando novos rumos para a cultura religiosa e a nova

realidade trazida pela União ibérica, o remanescente é I

evolução para um certo academismo, acompanhado por

(2) Leio Hebreu Hialoyos de amor, pai' 180
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alguma nostalgia que por razões óbvias é mais evidente na

literatura. Vejamos o exemplo de Diogo Bernardes, o poeta do

Lima. cuja viela ocupa o século XVI. O poeta limiano é um

homem ainda vivificado pela tradição humanista se bem que

a frescura criativa primeira tenha já evoluído para uma certo

amaneiramento a que não são alheias circunstâncias da

própria vida. Bernardes esteve cativo na sequência de Alcácer

Quibir, sendo também contemporâneo da união com a

Espanha, não deixando de dedicar um soneto à Fabrica do

Escurial, oitava maravilha do mundo mas estreito vaso para

guardar despojos de tal grandeza. Mantendo ainda certos

traços neo-platónicos de inspiração humanista, mitigados

pela tradição de Santo Agostinho, Bernardes patenteia igual

mente gostos já marcados pela piedade tridentina, visíveis

em poemas vários dedicados a relíquias, nomeadamente às

destinadas à igreja de S. Roque.

No mesmo sentido caminham algumas ideias

expressas ou latentes na sua poesia. Há em Diogo Bernardes

matérias reiterativas e que são comuns a outros escritores

desta e de épocas posteriores, como Vieira ou Bernardes.

Assim é com a consideração dos sentidos como inimigos,

capazes de serem seduzidos pelas vaidades elo inundo, como

nas Rimas ao Bom Jesus, nas quais reserva também para os

olhos essa capacidade de pecar e sofrer:

Em tanto os olhosfacão seu offlcio,

Em pranto perenal as nodo as lavem,

que na minhãIma poz o sujo vicio.

Outro tema sempre glosado é o da superior beleza

de Deus, Luz Suprema que ilumina o Sol e tudo o que vemos;

um Deus Creador de toda creatura, omnisciente, com uma

Beleza sempre renovada e primeira:

Belleza, donde nasce, e se dlriva

Quanta belleza tem as cousas bellas:

Oh belleza tncreada, eterna, altiva.

Invisível em tt, visível nellas (...)

Diogo Bernardes, tal como Francisco de Holanda ou

Sá de Miranda, também se refugiou num recanto da provín

cia portuguesa, circunstância reveladora de uma certa falta

de consistência das estruturas culturais da corte de Lisbo;

Falta de mecenas? 0 poeta tem a este respeito uma opiniã

definitiva:

(...) deMecenas tantos temos

Como de brancos tem a Etiópia.

Este desamparo só encontrava alternativa nas Musa

refúgio seguro para os criadores.

Um texto fundamental de Diogo Bernardes é a cart

de resposta ao Doutor António Ferreira onde explana con

ceitos e metodologias que documentam o seu conhecimenti

da erudição clássica. O poeta parece escrever já em receie

aludindo ao medo em que vive, escreve e fala. Ainda assin

não deixa de referenciar as novidades que o seu tempo con

tém, referindo-se naturalmente à criação cultural.

Fazendo do texto um testemunho pessoal da su

experiência criativa Diogo Bernardes começa por enunciar •

primeiro momento, aquele em que a alma deseja um vid

onde do Vulgo mais longe estivesse. Este anseio de solidai

não deixa de constituir também uma distanciação aris

tocrática face à ignara multidão que vai povoando o mundo

O artista necessita desse silêncio para que lhe aconteça :

explosão do espírito. Para que tal aconteça necessário é <

silêncio proporcionador do conheçame a mim mesmo

depois é necessário que o criador siga a sua própria vea. sen

forçar. O engenho será então balizado pela boa imitação; i

engenho dando muito não dá tudo e mais que ele o tempo i

o estudo. É necessário ouvir e ler, adquirir uma teoria par;

caminhar pela estrada estreita que leva a Apolo e às sua

nove Musas. O tempo e o trabalho vencem tudo:

Ingenho, e arte, e doutrina, só queria

Tempo, e lyma: da Inveja forte muro.

Na literatura, como na pintura, os erros vão sende

revelados pelo tempo, nomeadamente a conformidade com ;

regra, a graça natural, a síntese expressiva Os que assim nái

agem são como os pintores que não sabem erguer a mão t

ela tahoa fogem; os outros, terão como premio a fama e o tri

unfo sobre a morte.



Como verificamos, ao platonismo importa consi

derá-lo antes de mais como uma forma de pensamento que

nunca foi oficial, não constkutnao nunéna universitária

dominante, onde cedo foi arredado pefo ãristotelismo ou poi"
ele absorvido e diluído. Depois a sua marca mais^ visível

encontra-se na expressão poética onde serve de informação

e motivação à temática amorosa, encontrando-se também

citações dos pressupostos basilares do filosofo grego. Um

bom exemplo é Camões autor cujo domínio do platonismo é

tal que lhe pernuttTparõdiar o assunto. É o que encontramos

no Filodemo, auto onde Camões glosa em termos dico-

tonómicos e irónicos a posição dos amantes face ao amor,

colocando na boca de Duriano a seguinte prosa:

porque todos vós outros que anutispelapassiva, dizeis

que o amorfino como melão não há-de querermais de

sim dama que amá-la; e virá logo o vosso Petrarca, e o

vosso Pedro Bemho, atoado a trezentos Plutões, mais

safado que as luvas de um pagem de arte, mostrando

rezões verisímeis e aparentes, pêra não quererdes

mais de vossa dama que vê-la; e aomais atéfalar com

ela. (...) E eujá de mim vos sei confessar que os meus

amores hão-de serpeia activa, e que ela há-de ser a

paciente e eu agente, porque esta é a verdade.

Expressão clara do platonismo camoniano encon

tra-se nos Sôbolos rios que vão onde se recria a dicotomia

entre o mundo sensível e o inteligível, do mundo da luz-ver-

dade e da sombra-ignorância, da teoria da reminiscência e,

enfim, da Beleza geral, perfeita e imatérica, que se distingue

e informa a sombra que são as coisas do mundo. Esse pla

tonismo é recorrente em muitos sonetos, como no exemplo

seguinte onde o poeta, querendo glorificar a mulher amada,

a identifica com a insuperável e encantatória Ideia de Beleza:

Dizei, Senhora, da Beleza ideia;

pêrafazerdes esse áureo crino

Ondefostes buscar esse ourofino?

De que escondida mina ou
de que veia*

(...)

Pois vósformastes tal como quisestes,

vigiai-vos de vós, como vos vejais;

Fugi dasfontes lembre-vos Narciso.

Se reconhecer a influência do platonismo sobre

algumas formas culturais portuguesas é reconhecer o óbvio;

outra bem distinta é avaliar o modo como marcou o pensa

mento artístico português sob a forma de estética ou de teo

ria da arte.

Na sua expressão teórica ligada às artes o neopla

tonismo português conheceu um destino singular: um autor.

Francisco de Holanda, não viu as suas obra serem impres

sas; outro, Leão Hebreu.jeygJejxilai^S£-^-ej^ o

seupeusamentojedefine e se torna público. 0 balanço está

feito e é inequívoco, explicando as debilidades da própria

produção artística que fica dependente de situações ocasio

nais e de voluntarismos avulsos, justificando igualmente a

lenta instalação e domínio do sistema clássico. Ora na sua

formulação inicial teria sido fundamental a passagem do

neoplatonismo na sua formulação literária para o domínio

mais específico da cultura artística. Não sendo assim essa é a

segunda falha do processo teórico da arte portuguesa.

Recordemos: os artistas portugueses achavam-se prejudica

dos na sua cultura visual pelo grau zero em que se encon

travam face aos achados arqueológicos da antiguidade; per

dem uma segunda oportunidade quando não interiorizam e

não desenvolvem uma produção teórica interior ao processo

artístico.

0 sucesso de Francisco de Holanda teria sido impor

tante para a sedimentação e manuseamento de conceitos e

teoria. 0 artista mantém nos seus escritos alguns traços

essenciais da cultura portuguesa, no seu sentido mais vasto

Holanda não e um criador original e nenhum conceito novo

aflora nos seus escritos. Longe ele ser uma limitação, embo

ra seja um qualificativo, essa circunstância potencia um pen

samento essencialmente pedagógico, exemplar na sua sis

tematização e com abundante informação. Holanda é a seu

modo um eclético mas sem perder de vista as suas próprias

opções face ao manancial informativo de que dispõe. Acresce

que a escrita ele Holanda e escorreita, embora sem preten

sões literárias, avantajando-se a qualquer outro autor deste
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sistema: Holanda "escreve melhor" que Machado de Castro,

embora este o iguale em citações eruditas e não tem parale

lo com o miserabilismo vocabular e semântico de Filipe

Nunes ou Manuel da Maia.

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS

Existe uma edição recente, em português e latim, de André

de Resende, As Antiguidades da Lusitânia. Lisboa, 1996.

Os textos de Francisco de Holanda têm a seguinte cronologia:
Da pintura antiga. 1548: Diálogos em Roma. 1548; Do tirar

polo natural. 1549; Da fábrica... 1571; Da ciência do de

senho, 1571.

No século XIX e nos começos do século XX foi

Joaquim de Vasconcelos quem patrocinou as primeiras ver

sões portuguesas integrais de algumas obras de Holanda.

nomeadamente: o Da fábrica... na revista Archeologia
Artística, vol. 6, Porto, 1879.; o Da pintura antiga e os

Diálogos em Roma, ambos publicados no Porto em 1918 e

1930.

Todos os textos de Francisco de Holanda foram pub
licados por José da Felicidade Alves para Livros Horizonte.

O texto de Leão Hebreu data de 1535. Existe uma edição
acessível: Iehudad Abrabanel, Diálogos de Amor, vol. II.

Lisboa, LN.I.C, 1983, com texto fixado, anotado e traduzido

por Giacinto Manuppella. .

ESTUDOS

Sobre a teoria da arte de Francisco de Holanda:

Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de las Ideias Estéticas

enjspana, Madrid, 1994, vol. I, págs. 839-938; António José

Saraiva Francisco de Holanda expoente do esticismo

renascentista, in História da Cultura em Portugal.

Lisboa, 1955, págs, 658-671; Mariana Machado Santos^

estética de Francisco de Holanda. Coimbra, 1950; Jorge

Segurado, Francisco d'011anda. Lisboa, 1970; José Stichini

Vilela, Francisco de Holanda, Vida. Pensamento e Obra.

Lisboa, 1982.

Os estudos recentes de Silvie Deswartes, nomeada

mente Francisco de Hollanda. teórico entre o renascimen

to e o maneirismo, in História da Arte em Portugal, vol. 7,

Lisboa, 1986, e Neoplatonismo e arte em Portugal, in

História da Arte Portuguesa, vol. II, Lisboa, 1995, contêm

abundante e actua-lizada bibliografia.

Sobre o pensamento da Renascença; Joaquim de

Carvalho, António de Gouveia e o aristotelismo da renascença

António de Gouveia e Pedro Ramo, in Obra Completa, vol. I,

Lisboa, 1992, págs. 2-116; Joaquim de Carvalho, 0 pensa

mento português da Idade Média e do Renascimento, in Obra

Completa, vol. III, Lisboa, 1992, págs. 373-384; Sobre o

humanismo português na época da renascença, in Obra

Completa, vol. IV, Lisboa, 1992, págs. 1-44.

Sobre o platonismo e neo-platonismo: Francisco de

Andrade, Camões e o platonismo. Lisboa. 1925; Delfim

Santos, O pensamento filosófico português. Lisboa. 1946.

Sobre o episódio do Aqueduto das Águ as de Prata, a biografia
e personalidade de D. Miguel da Silva, Sylvie Deswarte. fl

"Perfetto Cortegiano" D. Miguel da Silva. Roma. 1989, obra

que contém abundante bibliografia.

Sobre Leão Hebreu: Marcelino Menéndez Pelayo.

Historia de las Ideias Estéticas en Espana. Madrid, 1994. vol.

I, págs. 485.554; J. Narciso Rodrigues. A filosofia de Leáo

Hebreu, in Revista Portuguesa de Filosofia. 15, (1959). págs.

349-386; Reis Brasil, Leáo Hebreu e Camões. Castelo Branco,

1964; Pinharanda Gomes, A Filosofia hebraico-portuguesa.

Porto, 1981; Joaquim de Carvalho, Leão Hebreu, filósofo

(para a história do platonismo no renascimento), in Obra

Completa, vol. I, Lisboa, 1992, págs. 149-297.

41



II ARTE E PENSAMENTO RELIGIOSO

1 D PENSAMENTO PRÉ -CONCILIAR: FREI HEITOR PINTOR

Grande parte da matéria e do espírito que presidem

à organização e resoluções saídas do Concílio de Trento

encontrava-se já enunciada em autores anteriores. Pode

mesmo dizer-se que Trento deu força de lei a um certo tipo

de cultura artística ou a simples convicções que em Portugal

tinham já os seus arautos. Entre nós, nos meados do século

XVI e na sua segunda metade, tratava-se de saldar o huma

nismo ou de pura e simplesmente o erradicar, através da

reiteração sistemática de verdades e crenças ancestrais e que

nunca tinham deixado de se fazer sentir. Dois autores com

algum interesse para o domínio artístico podem esclarecer-

-nos sobre esta situação: Frei Heitor Pinto e Frei Isidoro

Barreira.

Frei Heitor Pinto nasceu na Covilhã, talvez em 1528;

ainda adolescente professou na Ordem dos Jerónimos, tendo

ingressado no Convento da Costa, nas proximidades de

Guimarães, no qual havia estudos humanistas e teológicos

instituídos por Frei Diogo de Murça. Frequenta de seguida a

Universidade de Coimbra (1547-1556), no tempo dos bor-

daleses, obtendo o bacharelato em Artes e a licenciatura em

Teologia. A sua permanência na Universidade coincide com o

fim da influência de mestres como Diogo de Teive e com o

advento dos Jesuítas, Empreende de seguida uma viagem a

Roma onde se tornará adepto da arqueologia clássica. Em

1567 é já conhecido como comentador bíblico e nesse ano

tenta ingressar na Universidade de Salamanca como docente,

contando com o apoio de alunos e da própria corte caste

lhana. O seu desejo é frustrado, argumentando-se que Heitor

Pinto era mais pregador que teólogo. Doutora-se na

Universidade de Siguenza e entre 1571 e 1573 exerce o

importante cargo de Provincial dos Jerónimos em Portugal.

De 1576 a 1579, por favor da corte, rege em Coimbra um

curso sobre a Sagrada Escritura. Na conjuntura de 1580 Frei

Heitor Pinto declara-se adepto do Prior do Crato, opção que

lhe vale a prisão em Castela. Terá sido assassinado em 1584

em Toledo.

Frei Heitor Pinto foi no seu tempo um autor muito

popular A imagem da Vida Cristã começa a publicar-se em

1565 e conclui-se em 1572. A primeira parte da obra co

nheceu 10 reedições entre 1565 e 1595; da segunda parte,

publicada em 1572 fizeram-se 6 edições até 1595.

Significativo é o facto de essas edições terem interessado a 8

editores e terem origem em 4 cidades do país: Coimbra,

Braga, Évora e Lisboa. As razões para este sucesso são várias.

O livro salda em definitivo o surto humanista português pois

apesar das abundantes citações dos clássicos e do assumido

pendor platonizante, Heitor Pinto redime essa sabedoria

num reavivar da tradição medieval e no caucionamento da

Sagrada Escritura.

Um aspecto porventura menos acessível ao público

são as profundas convicções platonizantes de Frei Heitor

Pinto, apresentadas algumas vezes sem qualquer filtro

cristão, nomeadamente sem o recurso a Santo Agostinho.

Assim acontece, por exemplo com a exposição da doutrina

platónica quanto à alma, comparada a uma linha recta e à

circular, revelando-se esta última bem mais adequada à ideia

de perfeição por nada lhe faltar e nada se lhe poder acres

centar. A alma-circular é o meio da nossa contemplação:

contemplação de Deus, das criaturas e retorno ao Criador.

Ora a propósito desta teorização Heitor Pinto critica mesmo

Aristóteles e as sua falsas ideias, as suas calúnias dirigidas a

Platão, motivadas pela inveja. Mas junto do "grande público"

terá surtido maior efeito as excelência da prosa, as suas ima

gens sugestivas e propedêuticas, sem esquecer que a Imagem

constitui uma verdadeira enciclopédia do saber português da

época, passado pelo crivo ideológico do autor.

Um dos aspectos mais sugestivos reside precisa

mente na utilização de exemplos vindos das artes plásticas e

ela tradição clássica. Assim no diálogo da justiça, retoma

Plutarco para contar que o pintor Pausam acordara com um

encomendador para representar um cavalo de pernas para

cima; o pintor ter-se-à esquecido do acordo e pintou um ca

valo a correr; o encomendador indignou-se mas o pintor

i cspondeu-lhe simplesmente: virai a tábua, e acha-lo-eis à

vossa vontade: assim lhe pareceu bem o que momentos

antes achara uma indignidade. É também frequente o

aproveitamento ele ícones clássicos para dai retirar uma

moralidade, denotando um bom conhecimento da icono-

4?



grafia. No diálogo das causas o autor interpreta três meda
lhas antigas, explica a razão pela qual os antigos pintavam
uma coruja sobre um leão ou porque inventaram os centau

ros; glosa também vários temas bíblicos, nomeadamente os

que se prendem com a adoração de falsos ídolos.

A Imagem é dedicada ao Duque de Bragança,
D.Teodósio e, logo no prólogo, o autor para pedir indulgência
para o seu texto avança com uma imagem artística bastante

sugestiva e que não deixa de apresentar analogias com algu
ma realidade portuguesa:

Soíam os antigos imaginários, quando acabavam de

fazer suas estátuas, antes que de todo saíssem com

elas à luz, e as dessem por acabadas, examiná-las

curiosamente: e, se lhe achavam tal viveza, pro

porção e perspectiva, que nem seu artificio tivesse

mais que pintar, nem seu desejo mais que pedir,

punham-nas em lugares, em que todos aspudessem
ver miudamente, e contemplar a perfeição de suas

feições. Mas, se em alguma delas achavam tais

erros e defeitos, que logo se conhecessem dos que a

olhassem de perto, punham-na numa alta e for
mosa coluna, para que os que de longe a vissem,

lhos não enxergassem, antes a tivessemporperfei
ta, somentepela perfeição da coluna. (1)

Os Diálogos são travados entre duas personagens

que não se representam apenas a si próprias. Um é filósofo e

traz um companheiro; o outro é um ermitão. Podemos vê-los

como dois mundo em confronto que ao longo de dez diálo

gos vão debatendo ideias, justificando-as com longas citações

que conforme o interveniente, ora procedem da cultura clás

sica ora dos autores cristãos. 0 filósofo é por isso o repre

sentante de um certo saber humanista de formação essen

cialmente literária; o ermitão representa o cristianismo que

o autor vai fazendo triunfar, diálogo a diálogo, sobre os valo

res da antiguidade. Aliás Frei Heitor Pinto inicia o seu

primeiro diálogo com a apresentação do filósofo e seu amigo

passeando ao longo do Mondego, nas cercanias da cidade de

Coimbra; e se um é grandefilósofo, e queria antes parecè-

-lo que sê-lo, o seu amigo é descrito em termos inequívocos:

( I ) M lliiim Pinto Imagem da vida cristã

menos humanista, mas mais humano. (2)

0 primeiro diálogo é dedicado à verdadeira filosofia.

Trata-se de uma controvérsia em tom sereno que se pode
sintetizar deste modo: o filósofo faz o elogio do conhecer com

os olhos abertos, o ermitão do conhecer com os olhos fecha

dos. Para o filósofo ver é conhecer e conhecer acertadamente

pois tudo o que sabemos pela vista é certíssimo. 0 conheci

mento é no homem através dos sentidos sendo que a vista

tem primazia pois aos olhos devemos a mor parte do que

sabemos. A primazia do olhar decorre também da circuns

tância de nunca os olhos se enfadarem nem com obra nem

com trabalho, nem terem necesssidade de ninguém, para
além de verem mais longe que todos os outros. 0 homem

nasceu para ver o Sol, a Lua e as estrelas, diz citando

Xenofonte, e a privação do olhar constitui total fraqueza do

homem. É outro o entendimento do ermitão e ao longo do

seu discurso faz o elogio do conhecimento com os olhos

fechados e exalta a cegueira face ao mundo exterior. No

fundo o diálogo retoma a dicotomia do augustinismo entre os

olhos da carne e os olhos da alma. 0 ermitão começa por

regeitar como falsas as afirmações do filósofo e nega a supe

rioridade dos olhos do corpo pois amiúde estão "ennevoa-

dos" e a sua distância face ao objecto ou é diminuta ou não

existe de todo. Prefere-lhes o olhos do entendimento alumia

dos com os raios do divino resplendor pois esses nunca se

enganam. E ao ver dos humanistas cujos olhos se espraiam
sobre as coisas do mundo prefere as visões dos profetas
como cousas certas e desenganadas.

Desta bipolaridade da visão decore a valorização de

dois mundos antagónicos, o mundo material e o mundo que

está para além das coisas. Para o ermitão as coisas do mundo

não são firmes nem estáveis mas sombras que passam,

mutáveis e inconstantes. Por isso, como David, também dirá

que toda a vaidade é todo o homem que vive. O que é o

homem e o mundo material?

é uma imagem aparente defora. e

vã de dentro, que não está mas sempre corre. (3)

'lm lliiim 1'inlo Imagem da vida crisiã l"\ul I is.,..i 1940 ii.it I
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Ou, dito de outro modo, as cousas do mundo não

são substancias estantes, masfiguras quepassam. As coisa

do mundo não são substâncias mas figuras ou estátuas

transitórias de substâncias. As figuras não têm valor em si

mesmas porque são matéria - como a arte que por isso

mesmo é vã e tão ilusória como o restante mundo e os olhos

que a vêem. E o ermitão não deixa de evocar o profeta Daniel

e a narrativa da estátua sonhada por Nabucodonosor: uma

estátua que na aparência era grande e poderosa mas que não

deixava de ser estátua de substância, com pés de barro e

pouca firmeza e que quando tocada se desfez em palhinhas

e desapareceu levada pelo vento.

Assim e em conclusão as coisas do mundo não são

mais que imagens vãs, incertas, inconstantes, caducas e tran

sitórias que passam em sonho; não são coisas sólidas mas

sombras que existem por participação na verdadeira subs

tância que é Deus. São estes os ensinamentos fundamentais

retirados pelo ermitão da Bíblia, de alguns padres da Igreja e

da doutrina platónica. A formosura das coisas e das criaturas

existe por participação da suma bondade divina. Deus é o

centro ordenador, uno e indivisível, simples e puro, no qual

se geram as linhas das circunferências das quais procede a

beleza das criaturas. Centro gerador e difusor em Deus coin

cide a sapiência infinita, a bondade imensa e a suprema for

mosura. Após avançar estes argumentos em defesa da fixação

da verdadeira cognição o ermitão retira desta teoria geral

consequências de natureza ética. Em seu entender o olhar as

coisas do mundo é antecâmara do pecado, como em Eva que

se não vira a árvore não teria comido o seu fruto. A perfeição

está mais de acordo com este preceito aristotélico:

os cegos de natureza têm maisperfeitas as virtudes

interiores. (1)

O cego tem a visão perfeita pois não distingue o

acessório, o branco do negro, por exemplo. Mas distinguem

o essencial, o verdadeiro do falso, o justo do injusto, o ho

nesto do torpe, o bom do mau. Por isso é vão toelo o deleite

visual - nós não nascemos para ver o Sol mas para amar

quem o fez, Deus, luz do mundo Da lógica desta sabedoria

se conclui pelo carácter vão da arte porque matéria; da

(1) Frei Hi Itm l'inio. Imagem da vida cristã, pás. Jl
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ilusória validade da beleza que só é vera em função duma

participação em Deus, sendo apenas acessível aos puros que

a atingem por ascese; da absoluta necessidade de adequar

uma estética de rudimentos com uma ética que lhe dê senti

do. Culturalmente todo este universo está certo e é coerente

até na subalternização do pensamento artístico, à beira de se

diluir numa ontologia redentora.

Antes, porém, há um outro ensinamento que Heitor

Pinto nos quer transmitir
- a importância das Imagens como

veículos de uma correcta iconografia ou, para sermos mais

claros, como modo visual de fazer apologia das verdades

essenciais. No diálogo das causas um dos intervenientes.

um cidadão, interroga um teólogo sobre o significado do

tema representado num pano de armar egípcio que ornava o

local da discussão. Nele figurava uma imagem humana

grave, saindo-lhe da boca um ovo; vestia uma roupa azul

roçagante e ostentava uma pluma na cabeça; numa mão um

ceptro e na outra um cinto pendurado e atado com uma

fivela.O teólogo, depois de elucidar o cidadão sobre os hierógli

fos e sobre os estudos que suscitaram, faz da imagem uma

leitura a que modernamente podemos chamar iconológica. A

figura humana representava Deus ou o modo como os egípcios

concebiam a divindade; o ovo é o mundo porque tem figura

oval, saindo-lhe pela boca porque Deus o criou através da

palavra em acto de pura vontade e sem esforço; a roupa azul

simboliza o céu que nos parece sempre dessa cor, residindo

aí o trono divino; a pena levantada no mais alto da cabeça sig

nifica a sublimidade de Deus sobre os nossos sentidos e o

nosso entendimento; o ceptro mostra o sinal de poder e

domínio, rei dos reis e senhor dos senhores: finalmente no

cinto representa-se a providência com a qual une e contém

todas as coisas, tanto do céu como da terra Feita a análise, a

conclusão é evidente:

Esta Imagem, ou por melhor dizer, a significação

dela devíamos nós ter sempre ante os olhos de

nossa alma: para entendermos quanta razão temos

de amar a Deus, que criou o mundo para nós. (2)

O vasto mundo, pasto para os olhos, não contem

mais que sinais dessoutra excelente formosura da qual par-

(2) Mero, pá| 19



ticipa. Assim e com 0 ceu, a luz, os elementos e os corpos 
mistos, 0 Sol e a Lua, as estrelas e a Terra - e nesta as ervas, 
as flores, as arvores, os rios, os gados, as minas; e nesse 
espa~o, finalmente, 0 Homem, criado a sua imagem e seme
Ihan~a. Ser feito e dotado para a beleza pois Deus antes que 0 

fizesse entrar no mundo criou primeiro ajormosa e lustrosa 
maquina do univel'so. 

o texto de Heitor Pinto e reiterativo. Por isso a reso
lu~ao final sobre a formosura reaparece no ultimo dialogo 
que trata dos verdadei1'Os e jalsos bens e no qual sao 
protagonistas urn teologo e urn fidalgo que e simultanea
mente seu discfpulo. Nao deixa de ser significativo que seja 
urn teologo a encerrar este longo debate enciclopedico ao 
longo do qual sao passados em revista os muitos saberes do 
Portugal quinhentista. 0 que esta ausente e a arg6cia do 
modelo socratico. Alias pode dizer-se que mais que dialogos 
estamos em presen~a de monologos, monopolizados pela 
figura de Frei Heitor Pinto que fala pela boca do protagonista, 
o teologo de longos discursos moralistas, sendo que as 
restantes personagens nao sao mais que actores secundarios 
que avan~am deixas para desenvolvimentos. 

o dialogo inicia-se com a sugestao do fidalgo sobre 
a facilidade de tratamento da formosura, pois seria coisa faci! 
dado que todos vern com os olhos e entendem 0 que vern. 
Ora 0 teologo rebate esta facilidade, argumentando com 0 

Hfpias MaioI' e com a Ultima frase de Socrates: 0 bela e difl
cil. Diffceis as coisas formosas e a formosura delas, acres
centa, retomando os textos platonicos: 0 Cratilo e a 
Republica, bern como Plutarco da Cl'iagiio dos Filhos. A 
coisa formosa nao e 0 mesmo que formosura; coisas for
mosas hi muitas, formosura apenas uma que e comum a 
todas as coisas formosas. A formosura nao esta em si, 
depende de outrern, 0 alto Deus: 

A/onnosm'a e um resplant/o1' do SUHW bem, que l'eluz 

lUUJuelas cousas que se veem e cOIn () senti

do, e com 0 entendimento, pews quais os querem am
verter a si. Deus e unUl bondade infinita, e IUl e~era 

do universo e um centro admimvel do qual enlalUl a 

/o1'11wsum como um circulo aa divilta luz, procedido 

daquele lume, que e um acto puro, princi

pro de toatlS as cousas, enjo set' e pmfeitissimo, ser ae 

nosso sm;/onte e origem de todo 0 bem. (1) 

As coisas form os as sao diffceis de alcan~ar e de co
nhecer, embora seja vasto 0 seu rol pOis engloba as excelentes 
obras e as heroic as virtu des. Ha dois modos de formosura, 
uma e espiritual, outra e corporal e esta pode chamar-se 
tambem incorporea, pois melhor se ve com 0 entendimento 
que com os sentidos. Dito de outro modo, com os olhos do 
corpo vemos apenas a coisa bela, com os olhos intelectuais 
vemos a propria beleza - no primeiro caso operam os senti
dos, no segundo 0 entendimento. Esta dualidade pressup6e 
a hierarquia de tudo aquilo que participa da formosura. A 
formosura da alma vern em primeiro lugar, com a sua ordem 
e propor~ao, pureza e resplendor. A sua formosura e 0 resul
tado do supremo bern que a ordena face a concordia e har
monia. 0 teologo nao dispensa uma frase elucidativa: 

{/U,(lnlfO mais excelente e a que 0 cmpo. (2) 

A conclusao e obvia para 0 teologo que acrescente 
nao ser a formosura corporal urn bern verdadeiro, nao pOl' 
ser rna em si mesma mas devido ao seu mau uso. A formo
sura deve ser sempre orientada pOl' uma alma recta e pela 
observancia dos princfpios eticos sem os quais se torna dis
soluta. A formosura da carne nao e urn verdadeiro bern: 

soc ser um veu pam cegar lWSSOS olhos, mn laflo para 

prender os pes, 11m visco para impedir as asas. (3) 

Cegando 0 espectador, a formosura corporal produz 
urn deleite vao e uma va glOria, urn desejo premente e per
manente, uma vaidosa excita~ao. Enuncia de seguida uma 
serie de acontecimentos funestos provocados pOl' essa for
mosura tao proxima da sua companheira, a soberba. Nela 
funciona mais 0 apetite que a razao. 0 seu caracter perigoso 
nao afecta so quem a possue mas tarnbem quem a ve, tal 
como 0 raio de fogo e belo e resplandecente antes de atingir 
o espectador, a quem queima e destroi: 

Ela (a /ormosum) e mais danosa que %go, 

porque ele- que-tma de perto, e ela de perto e de 

(1) Frei ReHor Pinto, Imagem da vida crista, pig. 178 
(2) Idem, pag. 179 
(3)Idem , pag. 179 
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longe. (1)

Perante esse perigo resta ao cristão um certo estoi

cismo, na esteira de Séneca, autor que Heitor Pinto cita com

frequência, bem como o conhecimento dos ensinamentos

dos textos fundamentais do cristianismo medieval.

No equilíbrio que Heitor Pinto realiza no seu texto

chegará o momento de redimir, embora com prudência,

alguma formosura corporal. É quando o teólogo recomenda

que essa formosura não deve ser desejada nem olhada sem

precauções. Então será possível encontrar alguma virtude

nessa formosura. Porém não ao ponto de desconhecer o seu

verdadeiro carácter:

É umaflor sem substância, que pela manhã estáfres

ca, eà tarde se murcha e cal: é uma belapintura sobre

madeira comida dó caruncho: um brocado de tumba.

que cobre ossos definados: um lenlxtpodre, que luz de

noite: uma árvoreflorida que não dafinto. (2)

Ora para além dos fundamentos éticos a razão desta

apreciação face à formosura e, por extensão à arte, reside

numa convicção nostálgica da própria vida. Tudo o que é

material caminha para a morte e as coisas poderiam apenas

ser formosas se nós pudéssemos parar o Tempo. Ao partici

par da Formosura os corpos tornam-se acidentes porque

transitam no tempo -e a sua formosura é uma queda anun

ciada, uma proclamada corrupção que aguarda apenas o seu

momento. A morte reduz então a pó a formosura, sem per

doar a ninguém.

0 diálogo encerra com uma resenha dos autores

clássicos que trataram o tema da formosura, terminando

com a recordação de S. Gregório que resume o pensamento

de Frei Heitor Pinto:

as cousas humanas que Julgamos por formosas,

comparadas com aformosura de Deus, nào somente

não são formosas mas nem ainda o são. (3)

AS ANTIQUALHAS DE FREI HEITOR PINTO

Os antigos costumavam pintar uma cobra que anda

va sem se sentir e sempre à volta. Assim é o tempo, escoa-se,

I I il in III um .mm, Imagem da vida cristã, pé
'.!i hu llnii.i hnto. Imagem da vida cristã, m. I ■
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anda sem que o sintamos. Uma das mais sugestivas

descrições de Frei Heitor Pinto, perto do fim do seu extenso

livro, incide sobre Roma. Pode dizer-se que encerra essa

visão pessimista ou desencantado sobre tudo o que é matéria

sobre a acção inexorável do Tempo. Pela voz do teólogo Frei

Heitor Pinto recorda o momento em que em Veneza um

mestre de naus, um grego, lhe contara que estivera já no

local da antiga Atenas; aí subsistiam algumas ruínas e anti

qualhas, embora muito poucas. Agora, nesse lugar, havia

apenas uma pequena e pobre aldeia de lavradores e no sítio

das antigas praças e ruas, estavam agora campos de cereais,

pastos para o gado e mato bravo:

Todo o antigo é consumido e assolado: fez o tempo

seu oficio como costuma e foi acabando aquelas

cousas, como se nunca foram. Passa tudo com o

tempo, e passa o mesmo tempo. (4)

É com esse sentimento de um não-retorno do

tempo que Heitor Pinto visita Roma e, nas horas vagas.

procura o esplendor antigo, as antiqualhas de que sempre

fui curioso. A Roma de Frei Heitor Pinto é uma cidade de

restos que na mor parte dos casos apenas se vê através das

descrições literárias. O autor começa pelo monte Palatino:

me subi ao mais alto do monte e ali estive con

siderando como ali fora Roma noutro tempo, e o

assento do imperador, e que tudo aquilo agora era

despovoado e destruído. (5)

Ruínas e lembranças do que dizem os escritores -

cousa que lastima o coração. Viu o Coliseu que o espantou,

apesar de arruinado, a Porta da Concórdia, onde estiveram os

templos de Esculápio e da Concórdia; as ruínas do Templo da

Paz e muitos, muitos outros meio caídos e derrubados, ou

tros despojados das suas funções primeiras, como o castelo

de Santo Angelo, agora convertido em prisão. Assim tudo o

que é, ainda que grande, se consome e acaba. Mesmo o que

parece perpétuo, como o antigo esplendor romano, tem esse

destino:

E vinha cuidando que, pois as cidades da terra se

acabavam efeneciam, e a do céu duravapara sempre,

($) Idem pé|



que para que era jactarmo-nos das cidades tran

sitórias, semio suspirarpela eterna. (1)

No exemplo romano a falsa gentilidade desses tem

plos tem porém uma redenção nas muitas igrejas construí

das pelo cristianismo: S.João de Latrão, S.Pedro, Santa Cruz

em Jerusalém:

Multo mais twbre sem comparação é agora Roma. que

em tempo de Gentios, porque então tinha domínio no

temporal, e agora no espiritual: antão somente nos

corpos, e agora nos corpos e nas almas: então tinha

estátuas dos Idólatras, agora corpos dos santos már

tires: então tinha Imperador que a regia, agora tem o

Sumo Pontífice que a governa, o qual é vigário deJesus

Cristo, epastor universal da Igreja Católica. (2)

As antiqualhas de Frei Heitor Pinto são bem distin

tas, no método analítico e nas conclusões, das de Francisco

de Holanda. São naturalmente duas épocas que assim se dis

tanciam e contrapõem. Mas são também duas distintas per

sonalidades, com formações diferentes e díspares finali

dades. Se em Holanda o classicismo romano era todo um

entusiasmo vivencial e artístico, para Frei Heitor Pinto a

Antiguidade é uma indisfarçável apetência mas tendo no

horizonte a vocação salvifica que o cristianismo lhe estendeu.

De um lado o autor para quem as ruínas do passado são uma

nostalgia estimulante, do outro o moralista que retira dos

restos do tempo conclusões sobre o destino e o sentido da

vida humana. Mas para o nosso específico interesse, as coisas

talvez sejam afinal mais simples: a apetência de Frei Heitor

Pinto pelas antiqualhas é fruto dum interesse mais geral por

todo o saber; em Francisco de Holanda é o resultado natural

de um homem com formação artística que não se exime de

ser culto.

2. FREI ISIDORO BARREIRA

Já no diálogo das causas Frei Heitor Pinto explica

va as razões pelas quais na Sagrada Escritura o Homem era

comparado a uma árvore. Assim como as árvores nascem na

terra e crescem, também os homens, nascidos na terra,

devem levantar os pensamentos para o Céu; tal como as boas

(1) Idem. pai;

(2) Iden

árvores dão bom fruto, os homens bons produzem virtudes

quanto às más árvores são maus os seus frutos tal como o:

vícios são resultado dos maus homens. Ora haverá que aten

tar que4 árvore que não dó bomfruto será cortada e meti

da nofogo.

O fogo purificador será um tema recorrente, corr

aplicação às artes plásticas, como veremos. Mas, ao contrarie

dessa árvore, uma outra, a árvore regada com a corrente daí

doces águas fica sempre verde, tal como o homem que flo

resce na vida honesta, produz excelentes e virtuosos frutos

Este jogo analógico, com profundas consequências icónicas

nas artes plásticas, é retomado, entre outros, por Frei Isidoro

Barreira. Este autor é natural da povoação de Barreira, perto

de Tomar; professou no Ordem de Cristo no Convento naban-

tino em Março de 1606. Distingui-se como pregador e autor

literário, tendo deixado impresso uma vida da gloriosa Santa

Iria (1618), uma Regra de São Bento (1623); deixou manus

crito a comédia famosa de Santa Maria Egipcíaca.

Mas o seu texto mais conhecido data de 1622. É um

Tratado das significaçoens dasplantas, flores efruetos que

se referem na Sagrada Escriptura. Logo na primeira parte

Barreira enuncia a tese do seu livro:

A aruore hefigura do homem. &próprio significado

seu:porque nella diz Santo Ambrósio, que ba viuer.

& morrer: crescer, & decrescer, como no homem.

Nella diz Plínio, que ba mocidade. & velhice:

doenças geraes, &particulares, como no homem. (3)

Colocado no mundo, como as arvores, o homem

está sujeito às vicissitudes desse permanecer em transito.

Sofrem as secas, os frios, o Sol, as névoas mas também se

revitalizam e dão flores e frutos, ramos e folhas, conforme os

humores da terra. .As flores significam as esperanças, o

aguardar dos frutos e dos bens. Por Abril os campos e o

homem cobrem-se de esperanças, ele promessas que 0 Verão

confirmara ou transformara em fins nunca alcançados, em

montes de impossibilidades, em desertos de inconveniên

cias: por ve/es chega a morte Daí que na família eia espe

rança se contem dois irmãos, o sofrimento e o trabalho,

ni. Tratado da significação das planta.-, péj I
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porque não se espera sem sofrer e as cores das flores mudam

consoante os sucessos. As flores agradam e deleitam, têm cor

alegre, cheiro suave; recriam os sentidos, alentam, confor

tam e dão vida como as esperanças. A mocidade representa-

-se com flores e não assim a velhice. Já em Séneca, a velhice

nenhuma coisa tem que esperar. A Pastora do Céu, nos diálo

gos dos divinos amores,
não falava senão em flores, vendo o

seu significado; por isso morava em hortas e jardins, gozan

do as flores e as esperanças. Aí toda a alma
está cheia de ver

dura e boas obras. Também a Esedras mandou um anjo que

permanecesse num campo cheio de flores; aí ficou, alimen-

tando-se delas, sustentando-se de esperanças. Mas as espe

ranças são como as flores, de vida breve. Já Santo Izidoro

dizia que flor vem do latinizo que significa correr água por

baixo, águas que desaparecem e vão para o mar; por isso,

esperanças só em Deus. Também o Salvador se compara a

uma flor do campo, sendo a única e vera esperança do

mundo. A esperança dos justos é cheia de imortalidade.

Assim também com os frutos que dão a conhecer as

obras, da árvore e do homem. A boa planta dá bons frutos e

a má os malsãos; tal como no homem no qual é glorioso o

fruto resultante do trabalho. Nesta comparação entre a

árvore e o homem importa ainda reter que aquela dá frutos

em tempo certo -

enquanto o homem sempre deve dar bons

frutos, em qualquer momento. Essa são as boas árvores,

diferentes das outras três espécies nefastas: as secas, como

os infiéis, as verdes mas sem frutos, como os hipócritas e as

que dão fruto peçonhento como os hereges.

Os ramos, já segundo S.Bernardo, representam os

nossos desejos. Somos árvores plantadas no campo deste

mundo e pendemos para onde os ramos pesam mais. E os

ramos mostrarão sempre santidade desde que a árvore
tenha

as raízes nessa mesma santidade. As folhas dão a conhecer a

palavra; a do homem é rápida e passa depressa, a do Senhor

permanece para sempre pois é eterna, faz luz.
cria Céus e faz

tremer toda a terra. As palavras devem ser aplicadas com

propriedade. Recorda Frei Isidoro os ensinamentos de S.

Gregório: a palavra deve pronunciar-se tendo em atenção

quatro circunstâncias: o que dizemos, a quem a dirigimos,

quando e de que modo. Especial menção merecem as folhas

da vinha, um dos motivos mais representados na talha seis

centista. Essa folhas são as esperanças perdidas pois a vinha

enquanto as tem mostra frescura e representa o tempo de

Verão; mas sucede o Outono e fica então a vinha despojada

da sua graciosidade. Daí a analogia com as esperanças perdi

das que são afinal todas aquelas que depositamos nas coisas

deste mundo - essas são mortais e transitórias como já dizia

Santo Agostinho.

Estamos em pleno mundo simbólico e no mundo

tudo é símbolo. Assim sendo a arte não dispensa a mediação

divina, ao contrário do humanismo onde as obras
afirmavam

a capacidade humana em pensar e fazer.

3. O CONCÍLIO DE TRENTO

A sessão XXV do Concílio de Trento teve enormes

repercussões na Europa Católica, exactamente por definir a

essência e o sentido da arte e, em particular, da arte religiosa.

Países como Portugal que aderiram na totalidade às suas

resoluções são profundamente afectados pelas decisões

então tomadas. Esta afirmação não contém em si qualquer

juízo negativo. Pode dizer-se que Portugal se limitoua actua

lizar a dar forma de lei a convicções profundamente

arreigadas e que o nosso incipiente classicismo inicial não

conseguiu subalternizar.

Reunidos em Trento os representantes do catolicis

mo europeu tiveram uma das suas sessões mais pacíficas.

Nada havia para inovar. O sentido das resoluções aponta o

caminho da consolidação de conceitos e práticas, à mistura

com uma regulamentação fundada na teologia e na ética.

vigiada e sancionada pelas autoridades eclesiásticas compe

tentes. A certos dogmas do humanismo e do classicismo,

como a autonomia crescente do pensamento artístico e da

realização pessoal a Igreja contrapunha o predomínio do

pensamento teológico e ético e a dissolução da satisfação

hedonista no colectivo - no fundo opunha aVerdade a Beleza

Havia ainda que responder às criticas do protestantismo

quanto ao problema ela idolatraria e nesse', como noutros.

domínios a igreja limitou-se a reafirmar a sua sabedoria

tradicional \ idolatria das Imagens a Igreja respondia com a

sua função mais elevada catequi/ação. suscitar a piedade e
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encaminhar as almas para a salvação. de definir a sua essência e validade:

Pode dizer-se que uma das mais fecundas conse

quências do Concílio de Trento foi o reforço da Iconografia.
Definido o valor material da Imagem, a Igreja tratou de

reafirmar o priniadei do iconico o que, num país como

Portugal, arrastou o primado do significado, do literário

sobre o artístico. O pagão e o secular são categorias a banir

e o classicismo é tolerado apenas na medida em que a sua

mensagem e o seu dgçpro çompositivo pudessem ser inte

grados nos valores católicos. Pode dizer-se que esse combate

era em Portugal de uma extrema facilidade e as artes mais

perigosas para a ortodoxia católica eram precisamente as

artes figurativas, não só por conterem um mensagem explíci

ta mas pela sua capacidade e facilidade de patentearem ao

olhar a insuportável semelhança e a força apelativa da

matéria. A arquitectura estava numa posição mais fácil por

serem menos claros os seus sinais icónicos se bem que não

tenha ficado imune a essa reafirmação de valores ancestrais.

Dentro das artes figurativas, maior perigo revestia a escultura

que a pintura
- não só por glosar o tema do corpo mas tam

bém pela tridimensionalidade das obras que as tornavam,

pelo menos, tão reais como o real. Os clássicos não ficam

esquecidos, em especial na sua vertente literária. Mas apenas

como sinal de erudição qualificativa dos seus utilizadores,

como marca de um domínio sobre saberes ancestrais, em

especial de domínio linguístico. O grego e o latim são as suas

marcas mais evidentes. Mas na verdade tudo isso interessava

pouco às artes plásticas e o domínio do grego e do latim,

então como agora, não habilita ninguém para o gosto e o

gozo da arte clássica.

Vejamos então na especificidade os resultados dessa

famosa sessão conciliar que decorreu sob este título: Da

invocação, veneração, e relíquias dos Santos, e das

Sagradas Imagens. Aparentemente nada de artístico existe

nesta enumeração, o que demonstra a dissolução da estética

na teologia e na ética. O Concílio começa por pedir aos reli

giosos para que instruam diligentemente os fiéis sobre a

intersecção dos santos, sobre a sua invocação, sobre a vener

ação das suas relíquias e. finalmente, acerca elo uso das

Imagens. Ora quanto às imagens o Coiu ilio tratou desde logo

Quanto ás Imagens de Cbrlsto, da Mãi de Deos, e de

outros Santos, se devem ter e conservar, e se lhes deve

tributar a devida honra, e veneração: iuw porque se

creia, que ba nellas alguma divindade, ou virtude,

pela qual se hajão de venerar, ou se lhes dera pedir

alguma cousa, ou se devapôra confiança nas Imagens,

como antigamente os Gentiospunhão a sua confiança

nos ídolos; masporque a honra, que se lhes dá se ref

ere aos origlnaes, que ellas representão: emforma que

mediante as Imagens que beijamos, e em cuja pre-

sença descubramos a cabeça, e nosprostramos, adore

mos a Cbrislo, e veneremos os Sardos, cuja semelhança

representão: o que está decretado pelos Decretos dos

Concílios, principalmente do Nícero segundo, contra os

Impugnadores das Imagens. (1)

A Imagem é pois um duplo de essências não terre

nas, circunstância que anula desde logo a possibilidade de

um modelo real a captar pela semelhança. Ora esta afir

mação afasta um dos postulados relevantes do classicismo e

do seu método: a possibilidade de ver. captar e registar tudo

o que lhe exteriormente visível. Tudo o que é representável

está para além da matéria e o artista trabalha num vazio de

referências, numa espécie de sonho em que tudo é vão e diá

fano. Mais, a sua possibilidade de afirmar verdades diferentes

é mínima porque todo o seu trabalho está sujeito a um con

trole e todos os divergentes devem ser infalivelmente con-

demnados. Inserido numa harmónica visão do mundo, cen

trado numa escala de valores profissionais que o relega para

planos secundaríssimos. o artista, o bom e verdadeiro artista.

deve ser a mão que executa programas que deve conhecer

mas que não pode controlar, tão pouco definir A sua mão

coloca-se ao serviço de Imagens onde o rigor iconográfico

deve suplantar a qualidade artística, uma pouco supérflua na

sua inútil materialidade. A pintura deve ser pedagógica.

mostrar com retórica evidência e apelar à lembrança e cele

bração dos mistérios da redenção \ale por dizer que as

Imagens devem ser exemplares no seu conteúdo e na sua

capacidade apelativa;

acrossanlo e ecuménico Concilio dc Tmilu, fé*, 551
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e que também de todas as sagradas Imagens se

recebe grande fructo, não só por que se manifes

tarão ao povo os benefícios, e mercês que Cbrlsto

lhe concede, mas também por que se expõem aos

olhos dos Fiéis os milagres, que Deos obra pelos

Santos, e seus saudáveis exemplos; para que por

estes dein graças a Deos, ordenem a sua vida, e cos

tumes à Imitação dos Santos, e se excitem a adorar

e amar Deos. e exercitar a piedade. (1)

O artista, chamemo-lhe assim, estava dependente

destes enunciados. O erro estava-lhes vedado, sobretudo a

construção de imagens de falso dogma, pelos perigos que

potenciavam, nomeadamente o de induzirem os rudes em

erróneas concepções. A pena para os faltosos era a própria

excomunhão, instrumento capital, que se aplicava igual

mente ao tratamento pouco honesto das Imagens. Assim o

artista devia abster-se de lucro sórdido ou de lascívia. Todas

as imagens deviam ser sujeitas à aprovação do Bispo da dio

cese pelas razões seguintes:

de modo que as Imagens não sejão pintadas com

formosura dissoluta, e os homens não abusem da

celebração dos Santos, e visita das Relíquias, para

glotonerlas, e embriaguezes: conw se os dias fes

tivos empregados em luxo, e lascívia, fossem em

honra dos Santos. (2)

Como se verifica todos estes enunciados não são

mais que reiterações de um conhecimento muito antigo que

como o próprio texto indica remontam institucionalemte ao

Concílio de Nicéia. 0 texto tridentino é claro e afirmativo e

em si mesmo não contém especiais inibições para o desen

volvimento de uma arte de qualidade
- dependia exclusiva

mente do modo com os artistas lidavam com estas regras,

sendo certo que sempre com normas tiveram que se haver.

0 CONCILIO DE TRENTO E A ARQUITECTURA

As maiores consequências para a cultura artística,

na sequência de Trento, parecem
recair sobre as artes plásti

cas. Mas a arquitectura não fica imune às prescrições nem a

um novo élan construtivo e reformador por parte do catoli-

(ii iii< 153.
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cismo. Essas consequências são extensivas a tratados menos

comprometidos com a tradição religiosa, como os de Serlio e

Palladio, embora em ambos já sejam visíveis os efeitos de um

novo clima mental e devocional, nomeadamente quando

tratam da forma mais perfeita para as igrejas ou quando jus

tificam as proporções arquitectónicas a partir da métrica do

corpo humano, essa superior criação divina. Mas do seio do

catolicismo saiem textos mais ortodoxos quanto à argumen

tação e finalidades. É o caso de Pietro Cataneo (1510-1569),

arquitecto e engenheiro. Formou-se provavelmente com

Baldassare Peruzzi em Siena; na década de 1540 trabalhou

como engenheiro de fortificações, visitando a propósito

pequenas cidades da República de Siena. Em 1553 muda-se

para Veneza e nesta cidade publica os Quattro
Primi Libri di

.\rchitettura, em 1 544. Trata-se de um texto em grande parte

devedor do pensamento de Francesco di Giorgio Martini e,

sobretudo, Sebastião Serlio. Compõe-se de oito livros. Os

quatro primeiros (1554) tratam de fortificações, dos materi

ais construtivos, de igrejas, palácios e arquitectura domésti

ca. Os quatro restantes, acrescentados em 1567, tratam da

ornamentação, dos recursos aquáticos, de geometria e pers

pectiva. Este texto conheceu uma ampla divulgação nos

países católicos, nomeadamente em Portugal onde a arqui

tectura regista uma lógica evolutiva muito próxima das

recomendações do tratadista. No entanto, dada a sua

dependência face a Serlio, o seu sucesso é muitas vezes puro

reflexo deste.

É importante recordar as palavras de Cataneo quan

to à Cruz. propõe a sua veneração pelos fiéis, dado ser o sím

bolo da salvação. Em atenção a essa devoção preconiza que o

principal templo ou catedral de uma cidade deve ser dedica

do i lesus Cristo Crucificado. Mas o autor vai mais além e

avança com um pensamento que não é exclusivamente reli

gioso. A propósito da métrica dos templos diz:

& dal suo santíssimo corpo plgllare le misure dei

templo (3)

O autor incluiu um desenho elucidativo com o

corpo de Cristo inserido num esquema planimetrico, com a

cabeça no lugar da cabeceira circular, os braços abertos

Hil'„ .. illm Pnmi Lihri rli Ánbílellimi f

50



Fig. 1 Desenho do Livro III

do Tratado de Pietro Cataneo, pág. 37.

Fig. 2 Desenho do Livro V do Tratado de' Serlio, foi, 217 v.
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desenhando o transepto e o corpo desenvolvendo a nave

única com capelas laterais. A simbólica do edifício era

inequívoca. Este modelo é, nas suas grandes linhas, adopta

do em Portugal nas principais igrejas construídas na fase

pós-Trento, subalternizando os ensaios de planta centraliza

da cuja matriz era o círculo, forma com conotações forte

mente pagãs. Uma outra ideia interessante de Cataneo e que

teve profundas repercursões na arquitectura portuguesa é

expressa no livro V Diz o tratadista que o igreja-edifício deve

ser comparada a Cristo: o interior simboliza a alma e por isso

deve ser sempre mais rico que o exterior, símbolo do corpo.

Ora encontramos aqui a vera justificação para grande parte

dos programas arquitectónicos portugueses, particularmente

para a generalidade daqueles que foram realizados no perío

do pós-tridentino, em especial no século XVII: a uma con

tenção formal e decorativa exterior (ainda assim relativa),

contrapõem-se interiores de grande riqueza plástica e icóni-

ca, como na célebre tipologia da igrejas todas forradas a

ouro, ou a ouro e azul, quando conjugam talha e azulejo.

4. A APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES TRIDENTINAS: AS

CONSTITUIÇÕES SINODAIS

Definidos os princípios básicos no Concílio de

Trento as igrejas nacionais trataram de as regulamentar e

executar. Grande parte dessa gigantesca tarefa coube aos

Sínodos Diocesanos dos quais saíram as Constituições, orga

nizadas como um corpo legislativo com conceitos, normas de

execução e penas para os prevericadores. Pode dizer-se que

para todos os aspectos da vida da Igreja se definiu e implan

tou uma sólida hierarquia, responsável e vigilante pelo

cumprimento das regras, em nome da santa obediência e

sob pena de excomunhão. Todos os bispados portugueses

realizaram os seus Sínodos, todos publicaram as suas

t.onstituições. A matéria respeitante aos aspectos artísticos aí

se inscreve. As Constituições são normativas e a sua

metodologia e conceitos fatalmente se repetem
- não poderia

ser de outro modo. Mas nelas encontramos matéria impor

tante que é essencial para a compreensão de grande parte ela

arte portuguesa, tanto no que diz respeito às artes plásticas

como à arquitectura, sem perdermos de vista que os textos

das Constituições nào são nem pretendem ser de índole

artística mas de teor teológico, ético e devocional. A matéria

que merece maior cuidado diz respeito às imagens, retoman-

do-se a noção tridentina segundo a qual não têm valor em si

mesmo mas pelo Entes que representam:

Por ellas pertendemosfazerpresente à vista corpo

ral os originaes, a que se referem, porque afruque-

za do nosso entendimento por este modo conhece

melhor as sustancias espirittmes, que já estão em

gloria, quando lhes dirigimos nossos conceitos. (1)

A adoração das imagens é justificada pela antiquíssi

ma tradição da Igreja, em conformidade com as Santas

Escrituras e com os documentos conciliares. São testemunho

da nossa confiança, estátuas e honras, retratos de amor, lem

branças para a imitação
- tal como o preconizaram os

Concílios de Nicéia e de Trento. Mas também, em atenção à

conjuntura religios a europeia, a Igreja recomendava aos fies

que se avantajassem na veneração de imagens e relíquias.

face aos hereges que nesses calamitosos tempos as negam

enquanto objectos de culto e reverência. Em termos fun

cionais as imagens são estruturas que devem mover à

piedade e à devoção, estabelecendo-se uma hierarquia na

sua representação. Assim se Deus é sobretudo adorado com

manifestações comportamentais, como o ajoelhar, o desco

brir a cabeça, o bater no peito ou o orar com mãos levan

tadas, a presença de Cristo é assinalada pelo Santo Lenho.

Segue-se a representação da Virgem Maria que deve ser invo

cada como intercessora; vêm depois os Anjos e os Santos.

superiores nas suas perfeições e santidade. Particular registo

merece o culto das relíquais dos Santos, como forma de

honra e veneração dos seus santos corpos. .os quaes temos

comnosco em deposito. Algumas Constituições mandam

guardar as relíquias em relicários de prata ou de madeira

dourada. Deviam preferir-se as imagens bem pintadas, isto

é. aquelas que moviam à devoção ele quem as vê -ai ias cons

tituições aludem a imagens defeituosas e mal pintadas que se

encontravam em certas igivjas. causando escândalo por não

estarem conformes ao que pretendiam representar. O assun

to deveria ser sempre canónico e algumas Constituições

Indicam preceitos para a figuração elos Santos (pintados ou

1 ' > 'ffllitlit . 't"**- Sondai;, (in hi.spadn da Guarda. Pifai. 17.



esculpidos) como a honestidade do rosto, ipropoiçam do

corpo e o ornato dos vestidos. O Visistador tinha instruções

e poder para retirar as imagens apócrifas, indecentes ou

envelhecidas e dar-lhes um destes destinos:

enterrar na Sacristia, ou Igreja, ou lugar escuro, &

apartado, ou queimar no adro da mesma Igreja, &

enterrar as cinzas. (1)

Os artistas que trabalhavam para a Igreja ficavam

então sujeitos a rigorosas condições de trabalho, como se

pode ler nas Constituições Sinodais de Viseu:

defendemos sobpena de escomunbam, & de dez

cruzados, que nenhu pintor, nem escultor se

intremeta apintar retábulo, ou esculpir Imagem de

Saneto algu sem ter carta de examinaçam, aiqual

mostrará a nòs, ou a nosso Proutsor, & conforme a

ella, & a enformaçam, que tomar de como he bom

official, lhe daremos licença, &feyta, ou esculpida
adita Imagem, nam será posta na Igreja, nem em

outro lugar publtco.soh pena de dons mil reis, sem

primeiro ser vista por nós, ou por nosso Prouisor,

Visitador, ou Parocbo. (2)

Por vezes as Constituições recriminavam os pintores

e escultores que por querem ganhar muito e saberem pouco

interpretavam a seu modo as histórias das Escrituras; ora

andariam melhor avisados se procurassem informar-se junto

Atpessoas inteligentes em vez de seguirem seu livre arbítrio

pois a pintura e a escultura não eram actividades livres ou de

fantasia libertada mas deviam acomodar-se aos fins últimos

da Igreja. Para as imagens vestidas proibia-se que as roupas

fossem emprestadas por pessoas seculares que depois as

reavessem e lhes dessem uso profano.

Quanto à arquitectura as Sinodais começam por

definir a igreja como casa de Deus, pois Cristo lhe chamou

casa de seu Pai. Não se trata pois ele definir o templo como

obra de arte mas como lugar ele culto que deve ser construído

em função dessa sua essência. Define-se também a hierarquia
das obras: nenhuma igreja, mosteiro, colégio ou capela se' |vkIc

construir sem autorização expressa da autoridade

(11 Constituições Sinodais do bispado de Viseu, pai; 106

eclesiástica. Para a Igreja dois problemas se colocavam: a

relação com os templos já existentes e a edificação de novas

obras. As velhas igrejas caídas em ruínas deviam sempre que

possível ser restauradas, sobretudo as que ficavam próximas

das populações. Quando não fosse possível seriam transferi

das para a Paroquial onde se levantaria um altar com a invo

cação do orago. 0 que restava desses velhos templos, como

as madeiras, a pedra, a telha, poderiam eventualmente, e sob

autorização, ser reutilizados em usos profanos desde que não

indecorosos. Mas a situação ideal era o seu aproveitamento

para outras igrejas ou lugares pios. Desaconselhava-se a

construção de ermidas em lugares ermos por estarem

sujeitas a profanações, preferindo-se a sua construção junto

a vias de comunicação. Uma recomendação frequente: a

exemplar limpeza dos templos e das obras a executar

A construção de novas igrejas era francamente

incentivada como forma de evangelização das populações.

Para essas igrejas novas seguiam-se alguns preceitos oriun

dos duma certa sabedoria arquitectónica. Assim deviam

preferir-se lugares altos e decentes, longe de sítios imundos.

como açougues, currais ou fornos. A igreja devia ficar aparta

da de qualquer outra construção, guardando-se alguma dis

tância para que as procissões pudessem circular em redor.

Avançava-se então com uma espécie de tipologia de

igreja reformada, concebida em função do culto divino e que

definiu por longos anos o perfil médio de muita arquitectura

portuguesa. Para o interior preconizava-se que a capela-mor

devia orientar-se ele modo a que o sacerdote ficasse com a

face voltada a oriente ou para sul; nunca para norte nem

para ocidente. A capela-mor seria proporcionatla ao corpo da

igreja, abobadada (ou pelo menos forrada de madeira),

lageada ou ladrilhada; sendo ele cantaria seria cintada de cal

pelas juntas das pedras; quando de alvenaria, seria rebocada

e caiada. No altar haveria lugar para um retábulo com pin

turas ou com imagens ele vulto, elecentes e honestamente

vestidas. A capela-mor ficaria situada num nível superior ao

do corpo da igreja, senelo antecedida pelo menos por um

degrau, para que de todas as partes os crentes a pudessem

ver em boas condições e ouvir bem a missa; teria uma ou

mais frestas, suficientes para dar claridade, e seriam
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guarnecidas com grades de ferro. Separa-se do corpo da igre

ja por um arco-cruzeiro, alto e proporcionado; da parte de

fora do arco far-se-ão grades de bronze, ferro ou mármore

(nunca de madeira), bem lavradas e seguras que estarão

sempre fechadas, excepto nos momentos da liturgia. O corpo

da igreja terá uma ou três naves, consoante a dimensão da

paróquia; será abobadado, seguindo a generalidade do pro

grama já descrito para a capela-mor. Previam-se altares, bap

tistérios, pias baptismais, pias de água benta, confes

sionários, púlpitos (dois de pedra bern lavrada), sinos, cam

panários, torres, sacristia, coro e cemitérios - indicando-se

as dimensões e os materiais.

No exterior seguia-se idêntica simplicidade. Assim,

consoante a dimensão do templo, este teria uma porta ou

três na fachada, sempre no eixo do altar mor. No caso da

tripla entrada, a principal seria maior e ficaria ao meio e as

duas colaterais, mais pequenas. No fundo trata-se da reuti

lização da serliana com ampla divulgação em Portugal, como

veremos. Previam-se ainda duas portas travessas no corpo da

igreja, uma defronte da outra. O adro seria demarcado e cer

rado para nele não entrarem animais.

Nestes documentos indicava-se também o modo de

arrematar as obras e estabelecia-se a hierarquia de trabalho.

Assim devia-se procurar que a traça da igreja fosse feita pelos

melhores arquitectos e as obras pelos melhores oficiais com

os quais se lavraria contrato notarial. Nas Constituições do

Bispado de Elvas encontramos a explicação para esta procu

ra de qualidade do projecto e para a observância das mais

elementares regras no processo construtivo. Diz-nos esse

texto que muitas vezes as obras de igrejas, mosteiros ou

ermidas, após se terem gasto vastas somas de dinheiro,

saiem muito diferentes face ao pretendido. A razão está no

facto de não se haver considerado primeiro a traça e por não

se terem contratado os melhores mestres de obras para as

dirigirem
-

e o mesmo se pode dizer para altares e retábulos

que nem sempre foram feitos segundo exigências de quali

dade. Após a conclusão das obras estas deviam ser previa

mente vistoriadas por um Visitador e só então entrariam ao

serviço do culto.

5. OS ESCRITORES TRIDENTINOS

Qualquer história da arte nos informa que grande

parte da produção artística do século XVII português é con-

ventual, sinal claro de uma renovação necessária. Ora de um

modo algo prosaico mas verdadeiro podemos dizer que já

então como agora, quem paga quer ser bem servido. Bem

servido significa que aos artistas era pedida uma adequação

através das obras com o pensamento, a mundividência dos

encomendadores. Numa fase de apagamento teórico dos

artistas, por razões que adiante falaremos, é fundamental

conhecer ajprosa (excelente, na maioria dos casos) de alguns

escritores religiosos, porque só aí encontramos a definição

precisa dos vários paradigmas da arte. Não que a matéria

artística seja tratada de forma autónoma. Nessas páginasjião

encontramos uma estética ou uma teoria da arte mas

pequenos e grandes fragmentos de um discurso religioso.

ético, ôntico. Verificamo-lo em Frei António das Chagas

(1631-1682) que se chamou no século António da Fonseca

Soares. Depois de vida aventurosa ingressou em 1663 na

Ordem de S. Francisco, levando então vida austera, senão

ascética, dedicando-se com febril empenho à pregação, tor

nando-se particularmente conhecido pelas exibições retóri

cas feitas no púlpito e que devem ter servido de modelo às

críticas feitas por Vieira aos pregadores no Sermão da

Sexagésima. Outra sua faceta que aqui nos interessa é a sua

extensa epistolografia. as conhecidas Cartas Espirituais, das

quais restam mais de três centenas. É essa correspondência

que nos permite conhecer o seu temperamento e também

alguns pensamentos que à arte interessam, sempre expres

sos de modo fragmentado e descontínuo.

Como é comum nestes escritores de seiscentos a

arte é para Frei António das Chagas um tema marginal, um

assunto sem autonomia, e o seu entendimento deve fazer-se

no plano mais geral da relação tio Homem com a Vida. com

0 Mundo e com Deus \ vida e para o franciscano um desen

gano e um momento, algo que vai fluindo sempre no senti

do da diminuição. Tudo o que a rodeia, como as riquezas,

não são mais que venenos dourados. As riquezas são enfeites

com os quais se procura disfarçar com boa cor a rueleva elo

barro e da terra de que somos feitos. O pessimismo quanto
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à existência terrena está bem expresso numa das suas cartas,

escrita a uma irmã antes de ser freira:

Minha irmã e senhora. Vós sois um pouco de pó e

cinza, uma /mica de terra estéril e cheia de espinhos,
e um saco de podridão, Ixije que pareceis melhor. E

daqui a pouco, esterco e mantimento de bichos. (1)

Neste contexto a fama que se pode alcançar em

qualquer actividade humana é um exercício vão. Tudo o que

é temporal não é mais que ar e vento. Numa carta dirigida a

um historiador a sua condenação vai para qualquer tipo de

conhecimento, criticando os homens de pequeno coração

que se enche apenas com as coisas do Mundo em vez de se

dedicarem ao serviço de Deus:

Deixam, senhor, o ouro pelo cobre, o cristal pelos

vidros, as pérolas pelo barro, os que pelo barro do

mundo, pelo vidro da vaidade e pelo cobre destes

bens profanos e transitórios deixam o ouro maciço,

o cristal puro e as pérolas preciosas do amor de

Deus e dos bens etertws. Isto Importa a V.S. mais

que saber a redondeza da terra, as profundlades

dos mares, a altura dos Céus, os cursos das estrelas

e os acontecimentos dos tempos. (2)

Neste sistema de valores a formosura participa do

engano geral do Mundo; as formosuras cegam-nos e nós

somos atraídos pela sua efémera beleza. Frei António recorre

então ao exemplo recorrentes das flores para colocar a inter

rogação:

Se asfermosuras nos cegam que são elas mais que

uasflores, a que a manhã serve de berço e a tarde

de sepultura? (3)

0 homem deve procurar o silêncio, a paz e o

sossego. 0 modo consiste na negação da satisfação dos

apetites dos sentidos: negar o ver ao olhar, o ouvir aos ouvi

dos, o sabor do comer ao gosto, e bem assim o estimulo do

cheirar e o tocar. Os sentidos devem recolhar aos desertos da

alma e fecharem-se aos ruídos, aos estrondos, às memórias,

às figuras, enfim, a tudo o que pode desinquietar e decom

por a imaginação. Há em Frei António uma certa ideia ela gi a-

1 1 1 In i Miai ' jrlas Espirituais, pág. 7-8.

1 2) Idem. pág.'i.
■

tuitidade das artes. Numa carta dirigida à mãe afirma qui

acima de tudo é bem melhor o que se pinta na alma. Há un

claro repúdio pelas coisas materiais e pela sua percepção. 0:

sentidos devem andar sempre como que pasmados na;

maravilhas de Deus, em oração e ocupados no amor. Este

preceito, que tem implícito o valor do silêncio, implica ;

rejeição de formas mais espectaculares de devoção. Fre

António das Chagas retrata certeiramente um certo pendoí

da arte portuguesa quando em carta a sua irmã considera de

modo negativo as visões, as revelações, os êxtases, afirmandt

que, tudo isso se pode ter ainda que em pecado mortal. Aí

visões chama gulosina espiritual, afastando-as e preferinde

a silenciosa união com Deus. 0 destino do Homem é c

retorno à unidade inicial. A tendência natural das criaturas t

correrem paro o centro, para a origem. Utiliza então a metá

fora dos rios que, sem qualquer entendimento, correm para

o mar, rompendo através de montes e não sendo detidos

nem por troncos nem por pedras. Esta vida não é mais que

uma prisão e o corpo um cárcere do qual ansiamos libertar

mos. Quanto às obras humanas, sobretudo as que têm quali

dade, não somos nós os seus verdadeiros autores mas Deus.

Devemos estar disponíveis para que a obra aconteça em nós

segundo a sua vontade, tal como a partir do barro o oleiro

pode fazer um púcaro, um brinco ou um vaso grosseiro. Esta

afirmação sendo genérica permite assim entender qual seria

o conceito em que o franciscano tinha os artistas. Os artistas

são mão de Deus, embora sejam eles a dominar a matéria e

não o inverso:

O barro não governa ao oleiro: põe-se nas suas

mãos, para que, sem resistência, faça ele a sua

obra. (4)

Aprecia-lhes no entanto algumas manifestações.

mais enquanto objectos cultuais que artísticos. Por exemplo.

um Cristo crucificado, diante do qual se deviam gastar em

oração os dias e os meses. Mas. quaisquer que sejam, as

obras são como os montes, são ecos pois na verdade não são

mais que concavidades vãs e ocas. Por ve/es temos a ilusão

de que esses ecos sáo nossos mas so ate ao momento em que

Deus resolve mostra-se e mostrar que é. Então de nada

interessa o que esculpimos nas pedras OU imprimimos nos
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bronzes -

sempre a escultura é obra de Deus e são divinas as

impressões aí patentes. É o humano abandono que poele

propiciar a perfeição. É necessário que não tenhamos amor,

gosto, vontade própria, escolha, consolação (espiritual ou

sensível) - o Homem deve ser como a sombra que, tal como

esta segue o corpo, deve seguir de modo passivo o divino

beneplácito.

Ainda assim afloram por vezes na prosa de Frei

António das Chagas alguns indícios do seu conhecimento

genérico das coisas artísticas. Em carta escrita em Coimbra

em 1677 na qual considera que a primeira mão nas pinturas

não passa de morta cor e que sem a viveza das tintas não

passará do primeiro estado, da fase do debuxo. Em carta do

começo da década de 80 glosa o tema do claro-escuro mas

alegoriza as suas propriedades segundo o sentido comum: a

sombra e as cores necessitam-se porque o seu conjunto

constitui revelação da própria vida. Quanto à escultura,

numa definição impregnada de memória clássica, ela é uma

arte do tirar - tirar os excessos de um tronco, antes de lhe

restituir as tintas para que a figura fique mais viva. Este é o

método ou sequência e o seu desrespeito dá funestos resul

tados:

outmspõem primeiro as tintas, epor isso donde as

criaturas haviam de ser uns anjos, saem uns mon

stros, porque não são mais que uns madeirospinta

dos semfigura perfeita. (1)

Superior à visão das coisas do Mundo, quaisquer que

elas sejam, é a visão de Deus. Trata-se de uma visão clara, só

possível no Céu e acessível apenas aos bem-aventurados. Só

nesse local e em presença de Deus se podem gozar para sem

pre os verdadeiros bens, ardendo nas chamas do amor divino.

Em Deus coexistem a suprema majestade e a suprema beleza.

Nós fomos criados à sua imagem, somos o seu retrato mas,

colocados no Mundo e sujeitos ao pecado, a nossa condição é

o da fealdade. Devemos procurar elevar-nos e olha-l.o. embo

ra este exercício seja vão pois face a essa suprema beleza.

olhando-a muito tempo, logo nos derretemos. O caminho é

então o perdão e o arrependimento para Aquele' que, apesar da

nossa feeldade, não tirou de nós os olhos.

214.

Não é muito diferente o pensamento do Padre

António Vieira (160S-1697) sobre a formosura e as artes.

Díspar é o modo de expressão, mais veemente e com outros

recursos literários. Vieira não tem propriamente um texto em

que discorra sobre temas artísticos. Mas ao longo da sua

vastíssima obra surgem-nos pequenos apontamentos onde

são bem nítidas as suas concepções sobre a matéria artística.

Vejamos então como se pode organizar o seu pesamento no

meio de uma torrencial informação. Diga-se desde já que o

pensamento artístico de Vieira se expressa por fragmentos,

de modo descontínuo, não constituindo nunca o cerne do

seu discurso nem tão pouco o estruturando. As afirmações
acontecem por necessidade de ilustrar a palavra com ima

gens particularmente sugestivas a propósito de Deus, do

Mundo, do Bem e do Mal ou de qual outra das grandes cate

gorias do catolicismo.

Uma ideia central: a afirmação de que a suprema

formosura das coisas reside nas obras divinas que são sem

pre um reflexo da superior e inexcedível beleza de Deus. A

suprema formosura é Deus porque é eterna, imensa, infini

ta e incompreensível. Trata-se de uma ideia antiga que no

pensamento católico remonta pelo menos a Santo Agostinho

e que não é mais que uma adequação do pensamento

platónico. As coisas deste mundo participam da beleza divi

na, são um sinal do seu amor e aí reside o fascínio que

exercem sobre nós. A sua beleza é contudo ilusória pois as

coisas do mundo vivem no Tempo e participam da Matéria

sendo por isso mortais. Logo a sua formosura é uma formo

sura para a morte. Vieira cha\m-\hes formosuras mortais.

livros que uma vez lielos não têm mais que ler. Toda a obra

ele arte participa dessa ilusão de eternidade para que Vieira

constantemente nos adverte. Nesse sentido o autor expressa

e recomenda uma certa distanciação face a esse mundo

material. Mais importante que a forma é o que ela represen

ta e lá não está: as essências.

A arte, actividade humana, não se exerce sem um

certo saber Ima certa sabedoria nâo merece a Vieira grande

consideração \ ciência e sabedoria prefere a santidade.

Falando dos prelados considera como situação desejável não

ser-se douto e eloutor mas o ser santo e santificado. Logo não
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para o essencial que é o conhecimento e contemplação de

Deus.

A validade do conhecimento sensorial é negada por

Vieira. Os sentidos não vêm o essencial, são incapazes de cap

tar as essências. Os olhos da carne que seguem em tudo as

possibilidades e regras da natureza, são incapazes de captar

essências como a graça que não se vê, não se ouve, não se

apalpa. Os sentidos são pois fonte de perpétuo engano

porque são corpóreos e assim sendo estão condenados à

morte.

Esta concepção do mundo, servida por recursos

literários ímpares, deve muito à sabedoria secular do cris

tianismo e funda-se em larga medida em textos medievais,

sejam os Padres da Igreja seja o próprio Santo Agostinho,

sem esquecer os ensinamentos de Loyola e os textos essenci

ais da Companhia de Jesus. Há uma tensão latente entre o

fascínio exercido pelas coisas materiais e as verdades e con

vicções do catolicismo. E, mais importante, uma efectiva

subordinação da arte e do pensamento religioso a outros

continentes do saber, como a Teologia ou a Ética, circunstân

cia similar à verificada na Idade Média. A arte é para Vieira

uma necessidade para a piedade e a devoção mas não cons

titui uma vera sabedoria, sendo antes um produto desvalo

rizado. Ainda assim alguns temas essenciais da cultura artís

tica não deixam de ser referidos por Vieira, como os géneros

artísticos, em especial as artes plásticas, a função da arte e a

natureza da actividade artísticas e dos próprios artistas. A pin

tura é definida como um pequeno mapa no qual se mostra

todo o mundo visível, composta de cores e sombras mas

também de claros e escuros. Esta última referência, em con

sonância com um dos temas maiores da nossa pintura seis

centista, merece-lhe especial apreço pelo valor alegórico que

possui. Se o claro diz e revela, o escuro cala. Como no

Génesis, as trevas são a negação da luz, não possuem Ser, são

uma negação que não pode ter bondade; a luz, ao invés, tem

Ser, sendo boa e provida de bondade. Ambas são necessárias

ao mundo do mesmo modo que o mal o é para sublinhar o

bem, Não lhe ocorre, naturalmente, que são igualmente

estruturais na composição de muita da pintura sua contem

porânea.

Vieira faz uma constante leitura religiosa dos valores

plásticos. Assim é quando compara as obras aos raios de luz

que se encaminham para os nosso olhos, tanto por linha

recta como por linha oblíqua. Os primeiros quando encon

tram o espelho voltam para o local donde saíram e permitem

que o espectador se veja a si próprio; os raios oblíquos ao

contacto com o espelho já não se dirigem para nós mas

voltam para trás. Assim, como na história dos Macabeus, os

primeiros raios voltam para a fonte de luz enquanto os

segundos fazem resplandecer os montes, acabando por glo

rificar Deus-Pai.

As cores resultam dos raios de Sol e dos seus refle

xos. Reduzem-se a três cores essenciais: o verde (gasoso), o

vermelho (doloroso) e o azul (glorioso). O verde recorda a

infância de Jesus, o vermelho a morte e paixão de Cristo e o

azul a ressureição e suida ao Céu. Mas também as cores são

submetidas à sua lógica moralizadora. Assim, no Sermão de

Santo Agostinho. Vieira socorre-se do Profeta Isaías que elu

cidara já que se os nossos pecados fossem vermelhos como

a grã poderiam ser transformados em branco como a neve

se seguíssemos o que Deus ordenar. Como se verifica o que

verdadeiramente muda não é o pecado mas o pecador: o

pecado é a substância, o pecador é o acidente, tal como as

cores.

A escultucunerece a Vieira igual desenvolvimento.

Entenda-se que para Vieira a escultura eram sobretudo as

imagens religiosas tridimensionais ou, no mínimo, eram

essas as que lhe mereciam algum crédito, decorrente da

própria utilidade cultual, No Sermão das Finezas o jesuíta

enuncia uma série de materiais que lhe parecem adequados

para o trabalho de escultor: o ouro, o chumbo, o ébano, o

mármore e o barro. Mas qualquer destes materiais apenas

tinha a utilidade' ele tornar presente à nossa percepção reali

dades existentes noutra dimensão. A mais conhecida

definição de escultura daa Vieira no Sermão do Espirito

Santo quando fala sobre os brutos, as pedras e os troncos,

todos eles matérias moldáveis e passíveis ele transformação

através ela industria e á:\ graça \ arte e a graça possuem

essa e'norme capacidade ele transformar matéria num moti

vo nobre. E, a propósito, lança mão elesse exemplo maior do



estatuário, trabalhando com as mãos e as ferramentas:

Arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas.

tosca, bruta, dura, informe, e depois que desbastou o

mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão. e começa

aformar um homem, prinuHro membro a membro, e

depoisfeiçãoporfeição, até a mais miúda: ondeia- lhe

os cabelos, altsa-lbe a testa, rasga-lhe os olhos, afila -

lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces,
torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-
Ibe as mãos, divlde-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos:

aqui desprega, ali arruga. acolá recama: e fica um

homemperfeito, e talvez um saído, que sepodepôr no

altar. (1)

Ainda assim para Vieira a palavra escrita tem uma

clara superioridade sobre a arte. No Sermão Quarto, para

demonstrar essa ideia, refere que muitas estátuas de

S.Francisco Xavier foram já esculpidas e divulgadas através de

estampas. Mas a todas essas representações se avantaja o

feito pelas suas próprias cartas pois é mais ao natural e mais

vivo. Essa superioridade tem outro fundamento decisivo: o

pintor, com o pincel, retrata apenas corpos enquanto a pena

retrata as almas. Por isso nada é comparável à palavra. As

imagens têm sobretudo um poder de encenação. Socorre-se

então do prodigioso exemplo de uma imagem de Nossa

Senhora, vestida e ornada tomo habitual mas da qual o

auditório desconfiava da sua concepção sem pecado. Ora,

para espanto de todos, a imagem estendeu o braço direito,

pegou no seu manto e com ele cobriu o rosto. Esta capaci

dade de convencimento presente ao olhar tem uma inequívo

ca superioridade que escapa à palavra. Ela remete-nos aliás

para a própria função da arte: uma função de convencimen

to, de um culto que não abdica duma piedade emotiva, duma

permanente demonstração das verdades eternas, duma apre

sentação de seres imateriais que só assim podem ser pre

sentes ao nosso olhar. Em suma, face à vivência do catolicis

mo peninsular e brasileiro, apesar de todas as reticências

que coloca à validade das imagens, Vieira entende na per

feição que não são dispensáveis. Ao contrário, todo o seu

esforço vai no sentido de as purificar e de lhes dar um elesti-

no exemplar.

(I) Pada' António Vieira, Sermão do Espirito Sanlo. lomo 1 p.ig. 424.

Restam os artistas. E quanto a estes também Vieir;

faz eco de convicções antigas quanto à sua validade e quantt

ao valor do seu trabalho. Os artistas são como a restante

humanidade, têm apetite de glória e o seu desejo é perpetua-

rem-se e com elas o seu próprio nome. Mas como diz, com

pete a quem vê as boas obras louvar mais a Deus que ac

artista que as fez. Na verdade as obras não pertencem ac

artista e tudo o que nelas pode luzir provém duma luz mais

alta. As obras só na aparência pertencem ao artista. A

demonstração dá-a no Sermão do Santíssimo Nome de

Maria quando retoma o tema do Paraíso no momento em

que nele só havia Deus e Adão; Deus fez desfilar diante do

primeiro homem todos os animais para que este lhes desse

um nome; Adão deu a cada um um nome adequado à sua

natureza. Este episódio ilustra bem o entendimento que

Vieira tem da cria-ção que é sempre uma partilha desigual.

Adão fora o artífice dos nomes mas não o pudera ser das

coisas. O verdadeiro autor é Deus pois só ele pode criar

essências. O artista dá nome e forma àquilo que Deus criou

e não é mais que a mão que executa e revela.

Outro nome importante desta cruzada é o Padre

Manuel Bernardes (1644-1710). O centro do pensamento de

Bernardes revela-se nesta frase exemplar dos Exercícios

Espirituais:

Oh como são vis e desprezíveis todas as coisas ter

renas, quando ponho os olhos nas celestiais. (2)

Atente-se ainda nessoutra que remata a anterior:

Adeus, mundo: nada teu me enche os olhos. (3)

As coisas do mundo, todas elas, apresentam uma

série de características peculiares. São vãs e vaidosas, peque

nas, vis, breves, instáveis, falsas ou impuras, infiéis, múlti

plas. Assim é com a fama, o deleite, a ciência e, natural

mente, a formosura. A maior vanidade resiele precisamente

no corpo, sujeito às contingências elo fluir do Tempo e tendo

no horizonte a sua própria aniquilação. No passado, quando

da sua formação o corpo foi lama e lodo, um pouco de

sangue supérfluo e imundo \o presente o corpo é uma esta

tua fabricada pelo Supremo Artífice; uma estatua onde todos

1 21 l.nlrr M.iiiin mtiicíos Espirituais, p
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os membros são de uma só matéria, não de ouro, prata,

bronze ou ferro mas do barro; essa estátua encerra em si as

condições da sua própria degradação no tempo futuro pois

quando vivo o corpo não é mais que um ensaio para a sepul

tura. Olhar o mundo e as suas coisas é um exercício inútil

pois tudo o que se vê, formoso que seja, é efémero e vil. A

visão perfeita é a dos justos no Paraíso. No Pão partido em

pequeninos perguntava o secular ao religioso se havia que

ver nesse lugar de perfeição e beatitude onde os olhos da

carne eram inúteis. Eis a resposta:

Não lhes faltará que ver. Verão a Humanidade

Santíssima de Cristo, cuja formosura excede sem

comparação à de todas as coisas visíveis. (...) Verão

oformosíssimo Palácio do Céu Empíreo. (1)

É um olhar além do Tempo e os eleitos verão para

sempre!

0 que deseja ser casto deve fugir de livros amatórios,

pinturas obscenas, músicas lascivas, cheiros deliciosos,

saraus e bailes onde entrem mulheres. As pinturas e estátuas

desonestas cuasam gravíssimos danos à castidade. Bernardes

conta a propósito uma série de pequenas histórias exem

plares de pecado e castigo. Assim, servindo-se de S. Próspero,

narra a história de uma jovem árabe que viu no banho uma

estátua de Vénus e caiu em pecado; logo o demónio lhe aper

tou a garganta e a deixou sem poder comer nem beber

durante sessenta dias. Um outro caso foi o do soldado que

comprou numa estalagem uma pintura dissoluta o que

provocou a sua morte, por interferência do demónio.

Episódio elucidativo é o de um frade carmelita descalço que

encomendara a um pintor um retábulo; ao morrer deixou a

dívida para ser paga pela dita igreja. A sua alma apareceu

depois a outros religiosos a quem contava que Deus enviara

para o inferno muitas almas por terem a pintura que era

desonesta. Apesara da intercessão de muitos santos, recor

dando que o frade encomendara muitas outras pinturas ho

nestíssimas, Deus enviou-o para o purgatório. Daí só sairia

quando fosse queimada a pintura desonesta.

Para Bernardes a pintura desonesta não devia exe

cutar-se ou ser patente aos olhares públicos, ainda que fosse

obra primorosa de um artista famoso ou valiosa pelo preço.

A ética devia prevalescer sobre a estética e a essa formosura

e valor contrapunha a formosura de uma alma em graça de

Deus; era preferível queimar a pintura que a alma nas pro

fundezas do inferno.

No quinto tomo daNova Floresta Bernardes dedica

todo um capítulo à formosura. O conceito é aqui vasto e

abrangente embora o autor trate especialmente dos efeitos

da formosura sobre o olhar do espectador e sobre os seus

efeitos morais, valendo-se uma vez mais de uma série longa

de citações eruditas. Logo no primeiro exemplo Bernardes

apresenta-nos Diógenes, um moço galhardo mas de maus

costumes: as casas são formosas, mas o morador infame. Ser

formoso é ser desejado, tal como sucedeu a Eva com a maçã.

Logo a formosura pode ser o preâmbulo do pecado e da con

denação. Citando Tertuliano comenta:

aformosura não a devemos acusar, porém devemo-

la temer; acusar não, porque éfavor da mão divina;

temer sim, porque éprovocativo dos olhos humanos.

(2)

0 pecado não reside tanto na dissoluta formosura

mas nos olhos que a vêem. Mas a perfeição residirá num

acordo entre a justeza da representação e a santidade do

olhar. A vigilância deve sempre permanecer e manter-se.

Quem possui formosura corporal deve estimá-la pouco

enquanto o que a vê deve temê-la muito. Quando pergun

taram a Aristóteles porque se amavam as coisas belas, o filó

sofo respondeu que essa era uma pergunta de cego. Pois o

objecto do amor é a bondade e a formosura não é outra coisa

senão a flor da bondade, a florem bonitatis de Mai cílio

Ficino. A formosura é boa pois a bondade resulta de um acor

do com a nossa vontade. Uma certa racionalidade e-lhe Ine

rente e de modo algum a formosura pode ser concebiela

como uma des-razão fora do controle humano. Bernardes

atém-se então aos objectos formosos e define-os deste modo:

Há na formosura e na música certos lineamentos ou

debuxo da razão cujo oficio e louvorépôr em sua conta

todas as coisas: e, como a formosura e a música

constam de ordem e proporção, por esta sombra do

(2) Padrr I nles. Nova floresta, pi



racional deleitam mais ao homem, pois nele sente

oculto parentesco e lhe sabem à sua origem; assim

que tudo o que deleita épor benefício da razão. (1)

A caducidade da beleza é incontornável e Bernardes

recorda Alcibíades, jovem prendado que logo que era visto

era amado; poucos anos depois quando os seus amigos o

procuraram surge-lhes um ser disforme, desbotado pelo

tempo, uma flor caduca, uma lástima, bem distante da fase

de admiração e louvor. Esta aparente inutilidade, a formo

sura, não dispensa contudo a correcta aplicação do pintor.

Bernardes recorda Apeles e um dos seus discípulos que pin

tara a célebre Helena - mas com pouco primor e muito orna

to. O comentário de Apeles é elucidativo e verbera no apren

diz a facilidade decorativa com a qual encobriu a sua inca

pacidade. A Bernardes ocorre-lhe então o exemplo dos pre

gadores que enfeitam discursos sem substância, iguais aos

pintores de falsidades, de ornatos vãos, fazedores de missan

gas e não de pedraria fina, em busca de uma glória fácil e

temporal.

O Estimulo Prático data deJ728. É uma obra de

estrutura simples: um exemplo ou história introduz o pro

blema que o autor depois comenta em notas ou moralidades.

Um desses exemplos, o XV, é dedicado na sua totalidade ao

problema das imagens, concebidas enquanto estruturas

icónicas e de cujo rigor e moralidade havia que vigiar. Para o

Padre Manuel Bernardes o .problema da arte reduz-se à

moralidade do tema. O autor confessa-se aliás um seguidor

de Platão e da sua República, concordando com o desterro

dos poetas como corruptores públicos dos bons costumes ao

mesmo tempo que defendia a instituição da censura e de

censores para exame das obras. Bernardes acha que a nossa

Espanha bem precisava desses censores para erradicarem os

produtores de conceitos, e equívocos, e certames, e delírios

com que pintavam as feições de uma mulher
- em vez de se

ocuparem de acções heróicas ou das vidas de santos. A razão

para este estado de coisas resumia-as numa frase lapidar

não podem pintar fora as ideias que não têm den

tro (2)

(1) Idem, pág ■

(2) Padre Manuel Bernardes, Estímulo prático 1 1 1

No exemplo referido Bernardes retoma a narrativi

já glosada nas Armas de Castidade: é a história de um reli

gioso carmelita descalço que conhecer um pintor de bom

viver que havia pintado um retábulo de igreja e que ao mor

rer deixou para missas o preço da obra. Ora a ama do pintoi

aparecereu depois ao dito religioso envolta em labaredas poií

tinha sido condenado em razão da sua pintura desonesta

não só por tê-la feito mas por, através da sua contemplação

ter arrastado muitas outras almas para os suplícios eternos

Valeu ao pintor na hora do julgamento a intercessão dt

alguns santos e anjos que declararam terem igualmente pin

tado imagens e feito penitência por esse acto, granjeandc

desse modo a misericórdia divina. 0 juiz ordena então que i

pintura fosse conduzida ao fogo do purgatório antes de ardei

nas chamas do inferno. E a visão termina com o pintoi

pedindo ao frade para que se queimasse a pintura real e qut

em contrapartida mandasse pintar muitas imagens de san

tos.

Esta é a história e a moralidade retirada poi

Bernardes vai genericamente no sentido da condenação dt

toda a temática pictórica e escultórica que se afaste das ver-

dada essenciais e que suscite pensamentos ou praticai

pecaminosas. Tais pinturas deviam ser repintadas com ima

gens de muitos santos de modo a aplacarem a ira divina.

não sendo essa a resolução havia apenas uma outra saída:

arder em fogo o pintor ou a pintura (3)

A erudição do Padre Manuel Bernardes junta entác

outros pensamentos e exemplos terríveis dos poderes malé

ficos de uma certa arte. Cita S.Clemente Alexandrino qut

chama à pintura e estátuas lascivas, leitos da impudícia

destinados a fazerem pecar os olhos e a imaginaçào; S.Pedrc

Crisólogo chama-lhes adultériosformados de relevo, forni

cações trasladadas com o pincel e incestos declarados am

o sen titulo pela pintura: Séneca apelida os pintores de cor

retores da luxuria.

A arte é um apelo à luxúria e o caminho seguro para

o fogo purificador
- neste e no outro mundo. Os exemplei

avançados provêm do mundo clássico, desse mundo pagjh

onde se representavam Juno, Vénus e Júpiter, e outras mons-

i () Idem ti*, i il



truosidades semelhantes e vãs. Os seus maus exemplos, diz

citando S.Próspero, levaram uma mulher à vida licensiosa

depois de ter visto uma estátua de Vénus; Praxísteles enamo-

rou-se de uma pintura feita por ele mesmo; enquanto na ilha

de Samo um mancebo tinha práticas e amores ilícitos com

uma escultura de pedra. Os autores destas obras caem em

pecado mortal, quer as guardem para si ou as exponham em

público.

O poder das imagens é tal, no bom e no mau senti

do, que o imperador iconoclasta Teófilo prendeu um pintor

de nome Lázaro por pintar imagens de santos. A prisão não

o emendou e Lázaro continuou o mesmo ofício e a mesma

temática. Então Teófilo mandou-lhe queimar as mãos com

lâminas em brasa - debalde, Lázaro pintava cada vez melhor.

Ora neste mundo dicotonómico entre o Bem e o Mal e seus

respectivos artífices, Deus e o Diabo, a conclusão só pode ser

uma:

Se há um príncipe ímpio que queima as mãos de

quem pinta Imagens de Santos, porque não havia

também de haver um Senhor justíssimo que

queimasse as mãos de quem pinta inmgens pro

fanas? E não só as mãos de quem as pinta, senão

também os olhos de quem as vê; pois ainda pelas

leis do mundo. Igual culpa é ensinar, do que apren

der a nulidade. (1)

Neste mundo bipolar um dos problemas que se

coloca é o da validade da arte. Bernardes conclui pela abso

luta negação do seu valor. E na sua prova contrapõe a pouca

validade das obras dos homens ao supremo valor da obra

divina; as imagens dos demónios, corruptas e feias, à alma,

imagem de Deus; a obra morta, porque matéria, à obra viva

da Santíssima Trindade. E assim, porque havemos deperder

esta por conservar aquela?.

Numa obra publicada postumamente, o Paraíso de

contemplativos (1739), Bernardes põe na boca de um anjo

a definição das imagens, as boas e as nocivas, para a con

templação. Três tipos de imagens são impeditivas da con

templação. Em primeiro as baixas e ruins que se recebem

com afecto desordenado, na aparência inofensivas por não

(I ) Padre Manuel Bernardes, Estímulo prático, pág 11]

moverem ao pecado mortal. Devem ser afastadas de imedia

to. As segundas são aquelas imagens vãs que vão e vêm mas

não inflamam o espírito. Não provocam pecado mas disper

sam o recolhimento necessário e a aplicação do espírito. 0

terceiro tipo é o daquelas imagens boas e que parecem úteis

mas que impedem a contemplação verdadeira. Por isso o

anjo recomenda à alma que esta se ocupe apenas de tudo

aquilo que ajuda a dar graças a Deus, imitá-lo e louvá-lo,

desprezando por isso toda a investigação curiosa e inútil.

Parece pois ajustada a ponderação já avançada no Estímulo

Prático:

Pondere-se primeiro, como a falta de mortificação

da vista é causa de muitos detrimentos do espírito.

Primeiramente abre portas para sair a devoção da

alma e entrar a vaidade do mundo. (2)

Manuel Bernardes é contemporâneo de uma das

fases mais brilhantes da arte portuguesa e nada no seu pen

samento parece favorecer essa qualidade. De facto temos

encontrado até agora uma série de ideias e convicções que

apontam em sentido inverso: um permanente apelo à vigi

lância da formosura, qualidade outorgada por Deus.

respeitável por isso, mas que não deve ser fruída ao sabor das

fantasias que produz no olhar do espectador. E no entanto é

o mesmo Manuel Bernardes que nos elucida quanto ao

esplendor necessário dessa mesma arte na Nova Floresta.

No exemplo CXXX1 apresenta-nos Dona Catarina de Cardona.

celebre ermitã e amazona que viveu vários anos no deserto

encerrada numa cova; mais tarde dirige-se a Madrid para

tentar estabelecer um mosteiro, tendo contactado um ecle

siástico para o efeito que lhe respondeu bastarem, aos reli

giosos de pé descalço, cálices de chumbo e vestimentas de

pano: Dona Catarina responde-lhe. chamando-lhe bichinho

triste, e estranhando que queira servir a Deus com cálices de

chumbo. Na moralidade desta história Manuel Bernardes

invectiva os eclesiásticos que desejam viver com comodi

dades retirando dinheiro para esmolas e obras pias. Historia

depois o uso das alfaias religiosas, remotando ao tempo em

que os cálices eram de madeira e os sacerdotes de ouro

(situação inversa à do seu tempo), passando depois a fabrico

de vidro e prata, no tempo de Urbano I Para Bernardes o
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domínio da avareza nos negócios de culto assemelhava-se ao

próprio Judas Iscariotes que achava desperdício tudo o que

fosse consagrado a Deus; a esse exemplo maligno contrapõe

as palavras de S.Tomás:

Nenhuma magnificência e decoro é supérfluo no

que toca tão proximamente seu Corpo e Sangue

Sacramentados. (1)

Alguns exemplos que apresenta, nomeadamente

cálices em ouro e pedrarias várias, reforçam o uso correcto

do dinheiro desde que destinado a tais peças. E dos cálices

passa aos altares, merecedores de igual decoro e empenho

ornamental, podendo aí utilizar-se as tábuas de ouro fino

com molduragem de pedras preciosas . Cita então os exem

plos de S.Lourenço do Escoriai e a pompa dos seus ofícios,

louvando as somas gastas por Filipe II, bem como S.

Lourenço de Florença e uma capela avaliada em oito milhões

de cruzados. Em suma este culto rico agrada a Cristo - ao

invés, desgrada-lhe o desleixo e a negligência. Manuel

Bernardes abre à Igreja e às suas obras as duas possibili

dades constrastadas: a existência do esplendor e riqueza e a

máxima pobreza praticada por algumas Ordens, sendo que a

primeira não pode servir de motivo para caluniar a segunda.

Dos múltiplos exemplos desta prosa pós-tridentina

apresentamos o caso de um texto dè 1736ássinado por Soror

Maria do Céo onde encontramos de novo a dicotomia entre a

beleza do Mundo, efémera e vâ, e as delícias eternas e ver

dadeiras da vida espiritual. A personagem central da narrati

va, a alma peregrina, debate-se entre dois apelos: o do ansia

do Paraíso e o do Mundo. O anúncio das tentações do Mundo

é feito precisamente pela visão das Ninfas cuja descrição físi

ca preludia uma série de atributos da Beleza material:

os cabeuos luz de rayos, de outros olhos, e cabellos, e

olhos cor do campo (...) Em sua gala tó de ouro, menos

braços, epeito, que estes só vestlaõ depérolas; os cabe

los borrifados de aljôfar, os pés calçados deflores, as

mãos occupadas, de conchas e búzios. (2)

Explicitamente a condenação ética destes atributos

de Beleza arrasta consigo a condenação da própria mitologia

"va floresta, pn
.ir Maria Hn Céu. Enganos do bosque! desenganos do rio.

(personificada nas Ninfas) e de uma certa sabedoria do

mundo clássico. Estas Ninfas, feitas do cristal das fontes, cujo

nome era crédito de Beleza, resumiam afinal uma profunda

ilusão: tudo deformosura, nada de ser. De facto a alma será

tentada por seis vezes por outros tantos ídolos. Interessa-nos

o segundo desses assaltos, o que foi protagonizado pela

Formosura, assim descrita em toda a sua exuberância cor

pórea:

era besta huma belíssima mulher, com quem as três

Graças seraõ huma Inveja, sendo seus olhos huma

esfera de luzes, sua boca bum tbesouro de rubins,

sua brancura huma alva de açucenas, suas faces

hum Abril de rosas, seu composto hum todo de per

feições (...); o toucado brincava em mariposas de

ouro (...); no peito prendia hum espelho de onde a

espaços o trasladava aos olhos saudosa de verse. (3)

Esta Formosura alimentada pelo sangue de .Adónis,

cópia da beleza original que é rosa náo resiste porém ao inexo

rável fluir do Tempo e em breve mostra a sua caducidade

(sinal perene da sua inutilidade) através da sua <yda murcha.

sua belleza afeada, seu nácar cardeno e, finalmente, flor

cadáver - tal como as rosas, símbolo supremo da beleza mate

rial, se revelam todas desengano, rosa nenhuma.

Que lição moral retirar desta Formosura-Mulher.

efémera, caduca, frágil, vaidosa? Desta realidade que o espe

lho, objecto de ilusão multiplica, multiplicando assim o

engano? Talvez a certeza de que a Beleza não é mais que uma

sombra, uma pura nostalgia material dessoutra essência una

e supremamente bela; talvez que a Beleza seja uma inutili

dade enquanto criação, enquanto obra de arte que. apesar do

pessimismo, haverá que tolerar com o seu poder evocativo

mas sem ilusões:

Sabe. belleza. que toda a cor da tuafermosura nào

he mais que huma dissimulação de caveira; (...) se

agora a mariposa rodea a chama, ao depois o bich

inho buscará a cinza. (4)

\tin;d a beleza não é mais que uma sombra uma ilusão

tleste DUldo a que a autora contrapõe o tlesejo de retorno ao Ser.
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III. O CLASSICISMO ARQUITECTÓNICO

1. AS PRIMEIRAS LEITURAS

O desenvolvimento do classicismo em Portugal tem

na arquitectura uma expressão artística privilegiada. Não

poque a arquitectura tenha em si mesma qualquer superio

ridade intrínseca às ortras artes como amiúde os arquitectos

nos querem fazer crer desde Vitrúvio; ou como habitual

mente nos propõem os historiadores da arte, por razões que

o pudor me impede de nomear. Não, a arquitectura no sécu

lo XVI e seguintes não tem um valor acrescido. É apenas a

expressão artística onde de um modo mais livre o classicis

mo se pode expressar em virtude de um conjunto de razões

onde avulta a sua menor expressividade icónica (real ou fic

tícia) ou , pelo menos, uma menor evidência na sua leitura

simbólica ; é igualmente determinante a sua mais e descom

prometida inserção no discurso científico e a sua relação

com disciplinas aparentemente inócuas quanto à ideologia,

política ou artística, como a geometria ou todo o manancial

de tecnologias e saberes necessários à sua sustentação mate

rial; convém também não olvidar a necessidade utilitária da

arquitectura, o seu discurso de vigor e virilidade que, natu

ralmente impressiona os impressionáveis. Por isso, verifica

do este conjunto de razões, podemos entender que a arqui

tectura seja o campo privilegiado de experiências sequências

onde ao longo de três séculos o classicismo aflore
,
se

assuma e divulgue de um modo mais livre e coerente. O que

é o mesmo que dizer mais original ou mais criativo. É ape

nas mais mais óbvio.

Já sabemos como a circunstância de obras de

Francisco de Holanda terem permanecido manuscritas pre

judicou a sua divulgação. A importância do autor no seu

tempo e a sua influência sobre a arte portuguesa é diminuta.

O desespero existencial de Holanda explica-se em grande

parte face a essa circunstanciai a consciência muito por

tuguesa de um homem que se sente incompreendido pelo

seu país, na exacta medida em que a inversa também pode

ser verdadeira. Não será pela via holandiana que se fará a

divulgação e absorção da linguagem clássica. Excluída por

impossibilidade a auto-produçáo a míngua de fontes, restava

a solução igualmente muito portuguesa da importação ele

modelos.

Encontramos alguns ecos do texto de Vitrúvio. Há

notícia de uma tradução empreendida por Pedro Nunes em

1541 mas provavelmente não foi impressa e perdeu-se a sua

eficácia. Pedro Nunes era um matemático, não era um arqui

tecto, circunstâncias bem elucidativa do nível cultural dos

nossos artistas, è uma situação semelhante à da tradução

feita pelo humanista André de Resende do De Re

Aedificatoria de Alberti, encomendado por D. João III e que

não deve ter passado da intenção ou da fase manuscrita. Mas

osDez Livros de Vitrúvio foram naturalmente conhecidos em

Portugal, sendo habitualmente citados quando se pretendia

revelar erudição artística. Mais difícil e interessante de deter

minar que o rasteio das espécies existentes nas actuais bi

blioteca e arquivos de de Portugal, é fixar o real impacto qut

o texto de Vitrúvio conheceu nos ateliers dos arquitectos e c

modo como foi absorvido e moldou a sua cultura artística.

De todo o vasto plano de Vitrúvio afigura-se-nos qut

o primeiro capítulo do livro primeiro deixou uma mares

indelével no espírito dos arquitectos, até aos dias de hoje. .*

primeira fase do livro é essencial para enteder o lugai

cimeiro na hierarquia das artes: a arquitectura e uma ciên

cia que deve ser acompanhada por muitos outros conhec

imentos e esttulos. Só um romano poderia fazer tal afir

mação. Vitrúvio institui a arquitectura como uma racionali

dade pairando hierarquicamente sobre as outras artes (

caminho estava traçado e em Portugal a teoria autóctont

tratará sempre a arquitectura como coisa demonstrável

uma ciência indutiva, um produto do espírito mais que cL

sensibilidade É uma marca vitruviana que percorre toda ;

época clássica a que nao serão estranhos os pressupostos do;

nossos teóricos, como veremos.

Outro traço importante e a divisão ela arquitectun

em prática e teórica, tema sempre glosado O arquitecto que

não domine ambas e não as coordene na Ene do projecte

Será um profissionalsem credito e sem sabedoria. O sabei

não pode ser exclusivamente artístico embora o arquitecte

eleva elonunar noções essenciais ele geometria, aritmética i



desenho; mas deve ir mais além e patentear conhecimentos

em domínios como a gramática, a óptica, a história, a filosi-

fia, a música, a medicina, a jurisprudência, a astrologia.
Trata-se de uma vasta listagem que não siginifica que o arqui

tecto domine esses conhecimentos como especialista mas

sim que saiba retirar deles noções que interessem à sua

actividade artística, É a definição de um saber essencial

mente enciclopédico, resultado da interconexão do conheci

mento humano e que a partir do renascimento será exten

sível a todos os artistas, como condição essencial para os dis

tinguir dos simples artífices. Arquitecto é aquele que vai

subindo os degraus das várias disciplinas até chegar ao sumo

templo da Arquitectura.

No livro I Vitrúvio dá-nos algumas definições impor

tantes, nomeadamente quando seria as partes em que se

divide a arquitectura: a construção, a gnómica e a mecânica.

A primeira enuncia as tipologias arquitectónicas, as obras

públicas e as privadas. Todas devem obedecer a três princíp

ios essenciais: solidez, utilidade e beleza. A gnómica trata da

construção de relógios de sol mas a palavras sofrerá uma

evolução semântica e designará as condições ambientais das

construções, particularmente as que se referem à luz.

Quanto à mecânica, trata da maquinaria auxiliar dos traba

lhos arquitectónicos. Vitrúvio define igualmente as categorias,

como a ordem (taxis), regulada pela quantidade, consiste na

boa relação das partes com o seu uso; a disposição (diatesis),

é a boa reunião de todas as partes de modo a formarem um

conjunto elegamte; na fase do projecto define-se através da

iconografia (planta), da ortografia (alçados) e da cenografia

(perspectiva); a euritmia, é o belo aspecto da obra que resul

ta da correspondência ou justa proporção entre a altura e a

largura e destas com a longitude; a simetria ou proporção, é

a concordância uniforme sobre a totalidade da obra e os seus

membros, e destes, separadamente, com o todo; o decoro,

referente à eleição de um sítio saudável, com água e luz

abundantes; a distribuição (oikonomia), consiste no bom

uso dos materiais e dos terrenos de modo a obter um custo

racional e ponderado.

A consideração de todas estas categorias que vincu

lam o arquitecto à obra desde o projecto à execução da obra

conduzem à justeza estética do objecto arquitectónico.

Vitrúvio enuncia então os três parâmetros estéticos que o

juízo dispõe para avaliar uma obra: solidez ou firmeza; utili

dade ou boa distribuição das partes do edifício em função do

seu uso; e beleza, sinónimo de agradável e bom gosto, cujo

efeito final se obtém através do registo da divina proporção

entre as suas partes.

Da listagem de conhecimentos que o arquitecto deve

adquirir em ordem à constituição da arquitectura como ciên

cia enciclopédica, Vitrúvio indica os seguintes: gramática,

desenho, geometria, óptica, aritmética, história, filosofia.

música, medicina, jurisprudência e astrologia. Das expli

cações subsequentes destacam-se as palavras dirigidas à

ciência primeira, a filosofia que trata da natureza das coisas

e das coisas da natureza. Acresce que o filosofar se constituí

também enquanto ética profissional, proporcionando a

aprendizagem do decoro, da gravidade e da honorabilidade.

Quanto às disciplinas mais especificamente artísticas realça a

função do desenho, mormente na fase do projecto, da

geometria, do uso essencial da régua e do compasso e, final

mente, da aritmética que permite o domínio correcto das

proporções.

O texto de Vitrúvio está dividido em dez livros.

número que o arquitecto considera sinónimo de perfeição.

Cada um desses livros, correspondentes aos actuais capítulos

de uma obra literária, é antecedido por outras tantas intro

duções onde o autor expõe judiciosamente algumas consi

derações laterais ao assunto que vai tratar mas inseridas

numa reflexão geral sobre a arquitectura. Na primeira, onde

faz a dedicatória do livro ao Imperador, afirma a necessidade

de o poder político fazer construir bons edifícios correspon

dentes à majestade do Império. Trata-se de um efeito retóri

co, sempre seguido pelos monarcas que pretendiam

engrandecer o seu pais e o seu pexler. Na segunda trata-se de

recomendar que na construção ele uma cidade se preveja

sempre que em st u redor os campos sejam férteis de modo

a poderem alu. Ic ela com os frutos neu -sinos. \ terceira

introdução trata de um tema essencial a fama do

<:;o



o modo de obtê-la. Vitrúvio revela alguma amargura quando

considera que apenas aqueles que são suficientemente ricos

e os que têm a eloquência própria dos oradores do Fórum,

podem alcançar reconhecimento pelo seu trabalho; ou

então, aqueles artistas que trabalharam para grandes

cidades, reis ou cidadãos ilustres, como Policleto ou Fídias.

No fundo, no juízo de Vitrúvio, está implícita a ideia de que o

destino das obras de arte não procede exclusivamente de

quem as executa mas está dependente da encomenda, de

uma série de factores que lhe são. Na quarta introdução o

autor dã-nos finalmente a sua definição de tratado artístico,

um corpo perfeito e completo. As dificuldades de entendi

mento da linguagem da arte são tratadas na introdução ao

livro quinto pois aquela revela-se com um sentido obscuro e

com uma insólita forma de expressão. O elogio do conheci

mento humano, uma certa ideia de progresso inerente a

todas as actividades do espírito, nomeadamente daquelas

que se podem expressar e memorizar através da linguagem

escrita, a necessidade dum constante exercício espiritual, a

discussão sobre os quatro elementos e a necessidade de pre

visão sobre os custos de uma obra, constituem as restantes

temáticas.

Ao longo do corpo da obra Vitrúvio vai expondo as

suas ideias sobre a arquitectura, mostrando-se profundo

devedor da lição grega. Ora esta posição teórica não deixará

de marcar os pensadores portugueses em época diversas,

como se verifica com Holanda e, mais tarde, Machado de

Castro e Cirillo. O fascino de Vitrúvio pela arquitectura grega

revela-se em vários momentos mas é particularmente claro

na descrição dos tipos de templos dedicados aos vários

deuses, e na eleição dos lugares onde devem ter assento: o

sítio mais alto da cidade onde será maior a sua eficácia visu

al. Igualmente significativos são os textos do livro W dedica

dos às ordens arquitectónicas. Vitrúvio considera apenas três

géneros, dórico, jónico e coríntio, atribuí a cada um a sua

especificidade icónica e esquece o toscano, o compósito, bem

como a sintaxe da sobreposição das ordens.

Ao conhecimento da arquitectura náo eram

desprezíveis algumas noções essenciais da sua própria

história. No livro II Vitrúvio dedica-se a essa tarefa, remon

tando aos tempos mais primitivos e ao momento determi

nante da formação da linguagem humana. Dotado de uma

linguagem e de mãos o homem, possuído do espirito de imi

tação, começou a construir as suas primeiras habitações,
cavando grutas na terra, num primeiro momento e, depois,
construindo paredes e tectos com elementos vegetais. Para

exemplificar esta etapa primitiva Vitrúvio socorre-se de exem

plos de algumas zonas do Império como a Gália, a Espanha

e a Lusitânia que contrastavam com a actual perfeição

demonstrada pela arquitectura romana.

Vitrúvio define igualmente uma antropometria con

siderando a arquitectura como um corpo do qual extrai as

regras para uma equilibrada construção. O método inicia-se

com a eleição de um módulo, preferencialmente a cabeça.

medida pela frente, desde a barba até à raiz dos cabelos. Este

módulo seria 1/10 da extensão total do corpo e devia servir

para bem proporcionar o corpo arquitectónico. Apresenta

outro módulo, mais querido dos matemáticos e que consiste

na eleição do pé, representando 1/6 da totalidade do corpo.

Mais importante que a própria grandeza matemática será o

processo elegido por Vitrúvio pois a sua aplicação será exten

sível a todas as artes, com especial acuidade e permanência

para qualquer escultura que pretenda revelar-se erudita.

O corpo, na sua beleza material, sem receber ainda

anátemas de ordem moral ou religiosa, é apresentado como

figura perfeita, capaz de uma resolução e articulação com

outras excelsas figuras geométricas. Assim, se tomarmos o

umbigo como centro desse corpo e nele fixarmos o compas

so podemos desenhar um círculo que inclua um homem de

braços e pernas estendidas; e, do mesmo modo que se adap
ta ao círculo, também esse corpo pode ser incluído num

quadrado. Esta definição essencial terá mais tarde uma

tradução gráfica no tratado ele Cesare i esanano ( 1 .2 1 ) per

manecendo como um logotipo ela cultura visual humanista

da renascença.

O corpt) é pois essa perfeição incontornável, no qual
as partes e todo se harmonizam em boa ordem. \ regia que



qualifica as boas obras de arte é tomada da observação da

justeza do corpo. Assim é, por exemplo, com o número dez,

número perfeito (o telleion dos gregos), porque igual ao dos

dedos de ambas as mãos.

Igualmente importantes nos seus efeitos futuros são

as páginas dedicadas aos materiais, à localização das me

lhores espécies, à sua extracção e utilização. Particularmente'

interessantes as páginas dedicadas às madeiras, às suas vis-

sicitudes de crescimento e ao melhor modo e momento de

as cortar para uma correcta utilização. Estas páginas terão

eco profundo nos posteriores tratados, especialmente os dedi

cados à escultura.

O século XVI foi também um tempo de divulgação

das ideias e ideais vitruvianos. A edição princeps surge sem

indicação do título, lugar e nome do impressor. Supõe-se no

entanto que foi impressa em Roma entre 1486-1492, sendo

obra do humanista lohannes Sulpitius de Veroli. Deve-se a

Fra Giovanni Giocondo a primeira edição ilustrada (136 ilus

trações), publicada em Veneza em 1511.

Surge então uma literatura especializada e sin

tonizada com esses objectivos de divulgação. Um dos textos

com maior repercussão na Europa foi o do espanhol Diego

de Sagredo, Medidas dei Romano, publicado em 1526 em

Toledo. Vem na sequência directa do interesse da cultura

artística espanhola pelos modelos italianos de que resultarão

futuramente as traduções do terceiro e quarto livro de Serlio

e em 1582 traduções completas de Vitrúvio e Alberti.

Sagredo, provavelmente nascido em Burgos foi

camarista na Universidade de Alcalá de Henares (1512), tra

balhou na Catedral de Toledo (1522); realizem uma viagem a

Itália (talvez em 1521), visitando Génova, Florença e Roma.

Em Itália visitou sobretudo monumentos da Antiguidade e

omite totalmente referências à arquitectura contemporânea.

0 interesse exclusivo pela antiqualhas parece provir do seu

espírito de humanista, do homem de letras cuja efectiva e

decliva relação com o mundo artístico era multo lateral. No

seu regresso a Espanha instala-se em Toledo ao serviço da

Catedral e será ao seu Arcebispo, D.Alfonso de Fonseca, que

dedica asMedidas. Em Toledo ter-se-à ocupado sobretudo de

arquitectura efémera, desenhando obras para a semana

santa, preparando aparatis para celebrações litúrgicas e ou

tras para entradas reais. Verdadeiramente não se lhe conhece

uma obra arquitectónica com toda a problemática que a

envolve.

Estas circunstâncias biográficas permitem entender

bastante do conteúdo e do alcance reais das Medidas, sem

embargo da sua fortuna editorial. Depois da edição de 1526

o livro conheceu um grande sucesso em França e terá sido aí

que o livreiro português Luis Rodriguez o conheceu.

Rodrigues era livreiro de D.João III edita as Medidas em

Lisboa em 1541, com grande sucesso também. De facto

depois dessa primeira publicação (a 10 de Junho), logo no

ano seguinte, em Janeiro e Junho, surgem duas novas

edições, demonstrando o êxito da empresa e o faro comercial

do editor.

Mas bem mais importante é fixarmo-nos na arqui

tectura portuguesa anterior a Sagredo e verificarmos que é

constituída na sua generalidade por fragmentos, por vezes à

romana, outras apenas aparentados; por vezes decorativos,

outras por ensaios quase sempre utilitários. Ora, cisternas,

portas e janelas não qualificam uma arquitectura mas com

mais propriedade podem ser designados de pré-arquitectura.

no sentido em que aquela não se reduz a exercícios formais

que são mais de escultor que de arquitecto, ou de arquitec

tos que não dominam totalmente a nova linguagem, circuns

tância que em nada diminui a qualidade das obras. Trata-se

apenas ele uma precisão.

Não é muito diferente o espirito do tratado de

Sagredo. Escrevendo em castelhano, Sagredo produz um

texto que é o primeiro em língua vulgar na Europa, circuns

tância que contribui para a sua fortuna c para a ampliação

das ideias que expande. Mas a impressão do livro ocorre

anula com letra geítica, naturalmente bela. Esse factor não

deixa de ser irónico para quem tiver ironia: um trataelo que

se propõe divulgar noções elementares do classicismo é
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escrito em gótico. De facto a Península Ibérico pertence a

uma outra Europa, diferente, consciente, orgulhosa ou ape

nas obstinada pela diferença. Para glosarmos um chavão,

não se conhece melhor paradoxo entre a forma e o conteúdo

com a peculiaridade de, para o caso hispânico, a relação

estar correcta.

O tratado está escrito em forma de diálogo, contra

cenando um Tampeso (na verdade, Sagredo) e o pintor León

Picardo. Ambos discursam sobre dois temas exclusivos: a

teoria das proporções e as ordens arquitectónicas. 0

primeiro capítulo trata dum tema comum, a consideração do

homem como um microcosmos e da métrica do corpo

humano; o segundo glosa o círculo e o quadrado ao mesmo

tempo que louva as excelências da arte romana; segue-se o

capítulo sobre algumas noções essenciais de geometria

euclidiana, começando pela linha; trata, no quarto capítulo

das cornijas; no quinto capítulo inicia-se o tratamento das

colunas, dos seus cinco géneros, da sua métrica - e este tema

preenche o resto do livro.

Basta este enunciado para se entender que Sagredo

expressa apenas um pensamento pré-arquitectónico. De

facto, Ordens e proporções não qualificam arquitectónica-

mente um edifício. Constituem uma linguagem, uma mor

fologia que só está cumprida quando inserida numa totali

dade compositiva. Não é o caso das propostas de Sagredo. O

seu léxico não se resolve numa sintaxe e o material gráfico

que acompanha o texto mostra-nos apenas fragmentos:

noções elementares de geometria euclidiana, portas, colunas

(sem o seu significado icónico), enfim, signos e uma métri

ca. O seu sucesso em Portugal apenas confirmava a prática

nacional e uma consciência cultural acrescida. Mas era insu

ficiente para o passo seguinte que só outros tratados mais

completos e complexos permitiriam dar.

A capela de Nossa Senhora da Conceição em Tomar

filia-se directamente num dos tradutores e comentadores de

Vitrúvio, César Cesariano (1483-1543). Este autor fora aluno

de Donato Bramante, ocupara-se de pintura na catedral ele

Milão em 1513 e fora arquitecto da mesma cidaele A sua

tradução de Vitrúvio fora publicada em Como em 1521 e o

significado maior da obra reside na adequação entre a teoria

clássica e a arquitectura medieval. É pois um texto de tran

sição, circunstância bem visível na leitura da catedral

milanesa à luz de parâmetros arquitectónicos vitruvianos. A

ligação de Cesariano com a prática da arquitectura clássica é

essencialmente livresca e os seus comentários são forjados à

distância da realidade objectual e carecem por isso de um

teste efectivo e definitivo. Mas foi grande a fortuna do seu

livro, particularmente nos ateliers onde os profissionais não

dominavam o latim mas muito apreciavam ilustrações.

Abria-se um caminho fecundo para a cultura artística por

tuguesa: um tratado estrangeiro com ilustrações. É um para

digma à volta do qual girará a nossa arquitectura ao longo de

três séculos, variando apenas a fonte inspiradora.

No livro 3o de Cesariano teoriza-se a composição e a

medida dos templos. No texto original Vitrúvio referia-se

então aos templos in antis, na sequência da denominação

grega nãos en parastasin. Trata-se de um templo entecedi-

do por colunas na fachada principal, sendo esta coroada por

um frontão com esculturas. Este módulo conhece variantes

das quais nos interessa o prostilo. templo que além das duas

colunas centrais admite duas outras angulares. Cesariano

ilustra com um exemplo gráfico que está na base da com

posição da fachada da capela de Tomar. No caso português a

interpretação opera por simplificação, ao mesmo tempo que

se regista a anulação do rigor erudito do tema. A capela de

Tomar não é um templo prostilo; ao contrário, e uma arqui

tectura suave de nome indefinido.

Neste comércio intelectual a obra portuguesa rejeita

em absoluto as colunas. Eis um dado fundamental que indi

ca o grau exacto de absorção e registo ele classicismo. Em sua

substituição encontramos duas pilastras angulares também

de ordem jónica e cujo significado e efeito estético e diverso

A canonicidade desfaz-se também no meio óculo do frontão.

Mas de inaior signiíicaelo ideológico é a total ausência elas

esculturas, tanto sobre a porta como sobre o frontão

Manteve-se no entanto uma certa proporcionalidaele entre os

elementos COmpositlvOS, circunstância de especial significa-
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do pois indicia a compreensão das regras pela sua faceta

mais especificamente matemática, isto é, pelo lado onde é

menos visível o conteúdo icónico das formas.

A capela de Tomar respeita inteiramente a simetria

mas o mesmo não faz quanto à planimetria proposta por

Cesariano. Vitrúvio no mesmo livro 3" teorizara ja as medidas

dos templos e a matriz corpórea que as sustenta. É famosa a

longa frase de Vitrúvio que coloca o umbigo no centro do

corpo humano e a partir do qual, com um compasso, se

podia traçar um círculo onde se incluía um Homem com as

mãos e pernas estendidas; a mesma adaptação da métrica do

corpo humano se regista também quanto ao quadrado.
Cesariano foi o primeiro a transformar este discurso teórico

num modelo gráfico. A relação homem-círculo, homem-

-quadrado, é uma relação de perfeição, segundo convicções

que à Antiguidade remontam. Ora em Tomar a opção foi o

rectângulo, isto é, a planta longitudinal cujo arquétipo não é

humanista mas cristão, na sequência da tradição medieval.

Com alguma ironia e inexactidão podíamos dizer que, face ao

modelo proposto, a planta tomarense é um quadrado alon

gado..., sendo o alongamento coisa extensa e distância cul

tural. Esta circunstância não anula contudo a excepcional

qualidade plástica do interior, a primorosa execução das colu

nas coríntias, nem a superior modelação do espaço pela luz

de fim de tarde.

2. O PODER DA IMAGEM: SENTIDO UNIFICADOR DO TRATA

DO DE SERLIO

Há duas necessidades imperiosas às quais o artista

não se pode eximir, ver e pensar. Ora no caso que nos ocupa,

o da formulação e interiorização de uma cultura clássica, os

artistas portugueses estão colocados perante a urgente neces

sidade de ver; não vendo no local, por insufiências gritantes

do património português, resta-lhes ver na primeira oportu

nidade que se lhes depara, isto é, por via do material gráfico

contido nos tratados. Ver é para a produção artística nacional

uma necessidade incontornável; pensar fica para depois.

O tratado de Sebastião Serlio (1475-1522) começou

a publicar-se em 1537, tendo sido reunidos os seus vário

livros numa mesma edição em 1566. A sua ordenação fin;

não corresponde à sequência de publicação, muito embor

no prólogo do livro IV (o primeiro a ser publicado), Serli

exponha já o plano final do seu texto. Os livros foram send

publicados por esta ordem: 1537, Livro IV, Ordem

1540, Livro III, Antiguidade; 1545, Livro I, Geometria; 1545

Livro II, Perspectiva; 1547, Livro V, Igrejas. Em 1551 foi pub

licado o Livro VI, também conhecido por Livro Extraordiná

rio, contendo um repositório de desenhos de portas. O Livr

VII, datado de 1600, contém projectos para edifícios nobreí

públicos e privados.

E interessantes verificar que as duas ordenações do

cinco primeiros livros têm a sua própria lógica: a sequênci

da publicação provém de urna certa necessidade cultural

privilegiando-se em primeiro lugar a definição de arquitec

tura e o culto da Antiguidade, como fonte e modelo; a orde

nação final indica o caminho seguro do projecto arquitec

tónico, desde o controle sobre o plano até ao desenho do

alçados e definição da obra final.

Na análise da obra de Serlio seguimos a cronologi;

da publicação. No prólogo do Livro IV Serlio faz a apresen

tacão da matéria imitando os cómicos antigos que, tendo d<

representar uma comédia, se faziam anteceder por um men

sageiro encarregado de explicar o assunto em pouca:

palavras. O tema do livro são as Ordens, tal como foran

teorizadas por Vitrúvio e pelos seus tradutores italianos

Serlio assume assim uma dupla herança, acentuando-:

quando compara o florescimento da arquitectura nos nosso:

dias com o nível da língua latina no tempo de Júlio < i

Cícero. Justifica depois a primazia dada a este livro por ser e

mais adequado e necessário ao conhecimento das diferente:

formas de edifícios. Esta é uma definição central de um;

certa arquitectura: as Ordens são a essência da arquitectura

são elas que qualificam e nomeiam os edifícios, represen

tando a mais fiel citação da Antiguidade. O seu conhecimen

to tanto métrico como iconológico e compositivo. e prova d<

grau de maturidade e cultura arquitectónica de um criador t

de um pais



Vejamos então a definição e o destino que Serlio ela

a cada uma das Ordens, considerando desde já que o autor

as hierarquiza partindo da mais robusta e menos decorada

para o polo oposto. Tem por isso primazia a toscana, pouco

decorada, rústica e forte, a menos esbelta e delgada. É acon

selhada para portas de cidades, fortalezas, castelos, lugares

onde se guardam tesouros, paióis, prisões, portos de mar.

Uma variante da toscana é a rústica, cuja essência Serlio

define com perfeição:

É stato parer de glt antlcbt Romani mescolar col

Rústico nonpur il Dorico: ma il lontco e'l Corinthto

ancora; ti perche non sara errore se duna sola

maniera si fará una mescolanza. rappre.sentando

tn qnesta, parte opera dt natura, & parte opera di

arteflce. (1)

0 rústico é obra da natureza mas não basta à obra

ser sólida, tem de ser agradável à vista, devendo também ser

artística, justifica-se o princípio enunciado. 0 rústico foi um

módulo de grande sucesso, nomeadamente em Portugal.

Serlio apresenta-o graficamente nas suas várias hipóteses.

Consiste basicamente em quatro colunas de apoio, desen-

hando-se no meio um arco com maior pé direito que o das

aberturas laterais. Serlio defende-o por ser forte e consistente

e, devido à concordância das ligaduras, original e agradável à

vista. Recomenda o seu uso para galerias e pórticos, pontes

sobre rios e torrentes, sendo igualmente muito apropriado

para aquedutos.

0 dórico foi usado na Antiguidade em templos dedi

cados a Júpiter, a Marte e Hércules, bem como a todos os

deuses de aspecto rigoroso e robusto. Mas a partir de agora

Serlio tem de estabelecer uma concordância com os templos

cristãos e é assim que o recomenda para as igrejas con

sagradas a Cristo, S.Paulo, S.Pedro, S.Jorge e a santos seme

lhantes, viris e fortes, como os santos-apóstolos mas não san-

tos-soldados. Na arquitectura civil Serlio recomenda o dorico

para personagens de vida guerreira, estabelecendo um para

lelismo entre a fortaleza da construção e a do encomendador.

(I) Sebastião Serlio, Tulle I 'opere darchilcltvra. foi i

A jónica era usada na Antiguidade na forma

matronal, sendo a ordem feminina por excelência. Era usada

nos templos de Apolo, Diana e Baco. Os cristãos devem uti

lizá-la em templos dedicados a santos com um carácter entre

o vigoroso e o terno ou a santos de vida matronal. Na arqui

tectura civil recomenda-se para as construções de homens

de letras, para homens de vida sossegada e para damas.

Serlio faz um pouco a história do corintio na

Antiguidade situando a sua origem numa Virgem coríntia.

Rtcomenda-a para igrejas dedicadas a Nossa Senhora, para

santos e santas de vida virginal, para mosteiros e claustros;

na arquitectura civil é recomendado para obras de pessoas de

vida honesta e casta e também para túmulos.

O compósito representa uma combinação de ele

mentos simples retirados das outras Ordens. Também é co-

nhecielo por latino e itálico em função da sua origem. O com

pósito, não referido por Vitrúvio, representa o contributo dos

romanos para a arquitectura, depois de constatarem que não

podiam superar a invenção dos gregos. A ordem compósita é

a menos ortodoxa quanto ao significado e Serlio recomenda-

-a para os arcos triunfais. Há porém uma outra consequência

que dela se extrai: a sobreposição das ordens, como no

Coliseu de Roma. Neste exemplo máximo e a partir do solo,

sobrepõem-se o toscano, o dórico, o jónico, o corintio e o

compósito. Não era obrigatório que todas as Ordens

estivessem presentes mas devia respeitar-se a sua colocação

relativa.

Livro 111 trata ela descrição, através da palavra e do

desenho, dos edifícios clássicos de Roma. bem como de ou

tras regiões de Itália e, em menor grau, de países

estrangeiros Estamos num momento fundamental da teoria

clássica ela arquitectura, o momento em que a arqueologia

nao e um mero exercício de humanistas, de homens de

letras que sabem latim mas constitui a fonte e o registo ele

uma e'spe-culação visual A importância elas varias arqueolo-

gias humanistas começa atjui para a arquitectura e so assim

se poele justificar e cumprir
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O critério seguido por Serlio para a escolha dos edifí

cios clássicos náo é cronológico nem arqueológico mas artís

tico. Serlio selecciona ela antiguidade os exemplos que me

lhor correspondem tanto as suas convicções como à prática

arquitectónica do Renascimento. O tratamento do material

arqueológico não consiste num mero exercício de antiquário

mas corresponde a uma estratégia de promoção e justifi

cação da contemporaneidade. O repositório da Antiguidade

vem acompanhado das necessárias informações de natureza

histórica (com frequente recurso ao texto de Plínio), como a

datação, o nome dos mecenas e dos arquitectos; por vezes

surgem informações complementares, como a data e a

natureza dos restauros. Nesse sentido o texto de Serlio cons

titui um modelo expositivo e, simultaneamente, um bom

compêndio para estudo da arquitectura da Antiguidade, sem

esquecer as referências à escultura e pintura. Do ponto de

vista puramente arquitectónico Serlio estabelece um método

para estudo do classicismo que se transforma num paradi

gma de representação das obras contemporâneas na fase elo

projecto. O método é faseado e tripartido, reunindo a

Iconografia (representação planimétrica), a Ortografia (alça

do ou corte de perfil) e a Esciagrafia (representação frontal e

lateral).

E muito vasta a lista de monumentos antigos estu

dados. Serlio ordena-os em função de uma ideia de perfeição

planimétrica e as obras que se seguem constituem afasta

mentos da canonicidade. Para Serlio a forma mais perfeita é

a circular, afirmação que surge na sequência da eleição do

mais formoso, mais completo e melhor concebido edifício de

Roma: o Panteão. Pensado como um só corpo o Panteão

apresentava ainda uma concordância ou proporção das

partes com o todo e no qual a largura era igual â altura.

Dando sentido a este casco arquitectónico o Panteão mani

festava uma sábia manipulação luminosa, com o foco situa

do na parte superior a permitir uma distribuição equitativa

da luz natural; na zona das capelas, tendencialmente mais

obscurecidas, as janelas superiores concorriam para a har

monização luminosa. Dedicado a lodos os deuses 0 Panteão

tinha no seu interior grande número de estatuas, circun

stância que justificava essa poética ela luz. Mas convém

referir que, ao contrário de Palladio, Serlio não aprecia exce

sivamente a presença de esculturas nas suas obras, como :

pe>de verificar pelos seus desenhos e pelo comentário que f;

ao arquitecto do Panteão, classificando-o de sensato por ni

ter sobrecarregado o templo com estátuas. Os arquitecti

portugueses serão largamente devedores deste pensamente

Em síntese Serlio reafirmava que o Panteão era

obra arquitectónica melhor projectada, devendo por iss

figurar no início do seu livro como modelo de todos os edif

cios, sobretudo depois de o Papa Bonifácio o ter dedicado a

culto cristão.

Definida a ideia essencial Serlio vai de seguida con

pendiar a arquitectura romana percorrendo todas as grande

tipologias: os templos, os teatros, os anfiteatros, as pontes. ;

termas, os arcos de triunfo, sem esquecer as colunas (anti

niana e trajana), o obelisco, as portas, completando esta lisi

com uma pirâmide egípcia situada perto do Cairo. A par c

Antiguidade Serlio introduz igualmente notícias de obn

recentes, valorizadas segundo o seu juizo crítico.

Vejamos agora os Livros I e II. O primeiro trata d

toda a geometria, definida essencialmente no plano, segund

as coordenadas basilares de Euclides. Assim as definiçõt

seguem uma hierarquia ascendente -

ponto, linha, superf

cie. A seu respeito elaboram-se alguns exercícios e demore

trações visando o tabalho pratico do arquitecto sobre o pape

ou sobre o terreno. As aplicações práticas incidem sobre

coluna, terminando o livro com a demonstração da core

truçáo ele uma porta cujas linhas essenciais obedecem à

regras da geometria no plano.

O Livro III. relativo â perspectiva, retoma grand

parte elas regras definidas para o livro anterior. Serlio con

sidera ser particularmente diíicil teon/ar sobre a perspecti

va, remetendo o leitor para os estudos de Huclieles. d

VHrÚvk) (que lhe chamava cenografia) e para os homens d>

Renascimento como Andrea Mantegna, Bramante, Rafael d

Urbino. Baltasar Pernzzi. JÚlk) Romano A perspectiva COU

siste em três linhas essenciais: a hori/ontal ela qual nasceu
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todas as outras, como a linha do horizonte e a da distância.

Joga igualmente com o comportamento das linhas sobre os

planos e com os corpos. A utilidade do domínio da perspec

tiva é demonstrada através do delineamento de pórticos e

também de escadarias, ambos desenhadas a partir de um

ponto de vista fixo. lugar ideal do espectador. O livro termina

com um pequeno tratado sobre cenários, lugar para onde

Serlio remete a aplicação mais consequente da perspectiva,

ao mesmo tempo que enfatiza a importância do teatro e da

teatralização da arquitectura.

No Livro V Serlio trata das distintas formas dos tem

plos sagrados. São apresentados de modo eclético, desde a

sua raiz ao modo antigo, até ao modelo canónico do cristian

ismo. Mostrando plantas e alçados Serlio evolui de facto de

modo conciliador (sinal dos tempos!) desde um paganismo

arqueológico e teórico até formas cristãs onde o visível não é

mais que a expressão material duma imensa sabedoria e

duma simbólica que a Igreja não dispensava neste momen

to. Apresenta-nos doze projectos de templos, balizados plani-

metricamente entre o circular e o longitudinal, isto é, entre

os paradigmas de perfeição do classicismo e do cristianismo

-

quanto à forma, eficácia e paradigma estético. O primeiro

projecto é circular. De um modo geral os templos que

evoluem a partir desta forma destinam-se a pequenas cons

truções, feitas com poucos recursos e em pouco tempo. São

desenhos de grande simplicidade, apresentando na solução

final apenas uma forma geométrica. Depois do círculo o

autor mostra-nos um projecto oval; de seguida os projectos

evoluem para lormas poligonais que na sua rigorosa cons

trução geométrica nascem do círculo e nele se inscrevem.

Assim desfilam o pentágono, o hexágono, o octógono, e uma

dupla combinação entre o quadrado e o octógono. Todas

estas formas apontam para plantas centralizadas, com os

respectivos projectos de cúpulas. Por isso a sequência segue

naturalmente para a cruz grega, com duas versões. A cruz

grega é o quadrado, outra forma de perfeição e que em ter

mos construtivos tem a particularidade de inscrever e ser

inscrito no círculo.

Todas estas formas pressupunham uma adaptação

ao cristianismo. Na lógica do discurso o encerramento faz-se

com os projectos em cruz latina, considerados pelo tratadista

como os mais adequados ao uso geral. Serlio não deixa de

notar que em Itália estes templos se denominam de estilo

alemão, circunstância que marca bem a distância entre uma

cultura onde as marcas do paganismo arquitectónico eram

determinantes e um país, a Alemanha (também podia ser

Portugal), onde a herança clássica era diminuta e onde ainda

predominava a medievalidade arquitectónica. Assim se Serlio

e os italianos dissessem estilo gótico, continuava a estar

certo. É essa no fundo a matriz que o criastianismo criou e

procurou salvaguardar, nomeadamente após Trento.

Apresentado nas suas linhas gerais cabe agora per

guntar porque motivo o tratado de Serlio teve uma tão grande

fortuna em Portugal, no tempo e no espaço. Em primeiro

lugar o tratado é o primeiro a apresentar um extraordinário

repositório de material gráfico abrangendo todos os temas

explanados desde as noções elementares de geometria até

modelos projectuais, sem esquecer os exemplares históricos

revelados pela arqueologia. Em suma, um curso visual com

pleto que supria as lacunas da cultura artística de várias

regiões da Europa que não apenas Portugal. O poder da

imagem é de tal amplitude que dispensa a própria tradução

para português pois mais importante que ler o texto era, para

os nossos arquitectos, conhecer a informação visual. Se a

especulação portuguesa sobre arquitectura se manteve quase

sempre ao nível elementar da geometria percebe-se a neces

sidade de um tratado que náo ficava pela planimetria. Depois

importa realçar que o tratado de Serlio tem uma organização

interna essencialmente didática. como se fosse um manual

escolar - mas sem nunca perder a marca erudita que lhe esta

na origem. O texto constitui uma autêntica história da arqui

tectura, com informações várias, com recolhas gráficas;

mais, o tratado contém uma iconologia circunstanciada dos

exemplares apresentados, a par com uma permanente avali

ação estética. Essa organização interna constitui alias a

explanação de um metendo de aprendizagem e de criação

arquitectónica num momento em que se começa a impor a

necessidade do seu ensino em Portugal 1 ma outra

impõe o tratado de Serlio. o sincretismo que faz entre a
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tradição clássica e a tradição cristã. Depois parece haver
uma

adequação entre as propostas do tratadista e alguns traços

permanentes da arquitectura portuguesa o que enfatiza os

modos de fazer e de expressão. Vssim é com a fortuna obti

da pela serliana frequentemente citada na arquitectura por

tuguesa como forma de conferir carácter erudito a alçados

meramente funcionais; igualmente importante é a prevalên

cia da linha recta bem como a consideração da arquitectura

como estrutura que se gera e desenvolve
no plano, seja plano

real da planimetria seja o da altimetria. Importa reter tam

bém que raras vezes o
tratado de Serlio propõe a combinação

entre mais que uma figura geométrica, consagrando uma

composição simples e de leitura imediata.
Finalmente não se

pode ignorar a ausência da escultura
nas propostas de Serlio,

circunstância que em Portugal foi seguida de modo dogmáti

co por mimetismo, convicção e forma de impor profissional

mente os arquitectos como únicos intervenientes nas obras.

Vejamos então o modo como se articularam algu

mas propostas gráficas de Serlio com a realidade da arqui

tectura portuguesa. Distinguiremos apenas projectos
e obras

mais significativas sem preocupação de exaustão que é

desnecessária para a demonstração. Comecemos pelo moti

vo de Serlio. ou serliana. representada e teorizada no Livro IV

no capítulo dedicado à ordem toscana, a mais rústica, a mais

forte, a que possui maior subtileza e graciosidade. Estas

qualidades indicam-na como a mais apropriada para ser

conjugada com a ordem rústica, devido a uma espécie de

grau zero decorativo. A toscana, como a rústica, convém por

isso a todas as obras de fortificação e eleve estar presenta em

portas de cidades, fortale/as. castelos, lugares onde se

guardam tesouros e portas de mar. Dada esta indicação

genérica importa porém considerar que o arquitecto com

recursos inventivos deve pensar que não basta â obra ser

forte; é necessário que ela seja agraelavel â vista e. sobretudo,

que vá além da mera funcionalidade; o arquitecto imaginati

vo náo se limita à aplicação mecânica do modelo proposto

mas actua por adequação às circunstâncias pre-existentes

A serliana, como o se'u autor a concebeu, e um

módulo baseado na coluna, obedecendo ao principio geral da

simetria e cumprindo funções de nobilitação e sustentação.

As possibilidades compositivas deste
módulo são infinitas e,

segundo Serlio, a sua vasta aplicação estende-se das galerias

aos pórticos, das pontes aos aquedutos.
É uma boa pergun

ta saber das razões que contribuíram para a popularização

deste motivo em Portugal. Pensamos que vários motivos se

podem alinhar: a facilidade de enobrecer com esta citação

erudita os muros concebidos de modo simples, sem plastici

dade, e obedecendo mais a propósitos construtivos que

arquitectónicos; a matriz defensiva do motivo, particular

mente gratificante para um país onde o arquitecto se diluí

numa carreira militar; a grande mobilidade do motivo que

pode ser aplicado numa série infinita de tipologias arquitec

tónicas, tal como Serlio propõe ao longo do seu tratado:
a sua

simplicidade compositiva. sobretudo quando considerada

isoladamente, e que se enquadra bem no espírito geral da

arquitectura portuguesa; a sua rusticidade e pobreza, ade

quadas à iconologia geral da arquitectura portuguesa

A aplicação da serliana em Portugal conhece vários

graus, oscilando entre um estado de utilização dogmática.

um estrito mimetismo e derivações mais ou menos elabo

radas, conforme as circunstâncias, o nível cultural do

encomendador e o "génio" do arquitecto. A serliana encon

trou em algumas ordens religiosas adeptos fervon-

Compreende-se porquê. Dado o seu valor icónico a serliana

era o motivo arquitectónico que melhor se harmonizava
com

o espirito vivencial dos religiosos e com a pobreza dos seus

conventos. Vejamos por exemplo o caso dos Arrabidos. um

ramo ela família franciscana. Sáo varias as obras onde uti

lizam a serliana nas fachadas elas suas pequenas igrejas: no

Convento de Nossa Senhora da Piedade na Costa da Caparica

(1550), no Convento de Santa Mana Madalena em Évora de

Alcobaça (1566), no Convento eia Imaculada Conceição em

Mferrara (1578) e no Convento de Leiria (1652), utilizaram

o motivo na sua versão mais erudita e fiel ao mexlelo inseri

do no tratado. Mas versões simplificadas ou menos canóni

cas foram utili/adas no Convento de Nossa Senhora do Egipto

em Torres Novas (1561) ou no Convento ele S Pedro de

Mcântaraem Lisboa (1672)
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Pode aliás afirmar-se que a serliana é um motivo

transversal de toda a arquitectura portuguesa até ao fim do

sistema clássico. Surge muitas vezes com um perfil mais

ortodoxo como na igreja de Santa Maria de Setúbal, na de

S.Mamede de Évora (1566) ou em arquitectura civil, como

no exemplo da Quinta das Torres em Azeitão; de modo mais

mitigado é vastíssimo o seu rasto, surgindo em peças tão

diversas como a Sé Nova de Coimbra, em S.Lourenço do

Porto; igualmente em claustros, como no do Colégio da

Sapiência (ou Colégio Novo) de Coimbra, no claustro do

Convento da Graça em Lisboa, sem esquecer a superior uti

lização compositiva do mais conhecido claustro do Convento

de Cristo em Tomar.

Mas não foi apenas a serliana que popularizou o

tratado de Serlio em Portugal. A elevada componente gráfica

do tratado permitia colher exemplos e aplicá-los de modo

mais ou menos fiel. O sentido maior deste tratado para

Portugal, consiste na sua aplicação duradoira, abraçando os

vários "estilos" que hoje comummente utilizamos como

instrumentos de classificação para a arte entre os séculos XVI

e XVIII - os quais, fora de Itália pouco querem dizer. Vejamos

então alguns casos particularmente significativos, procuran

do apresentar exemplos que percorrão todo o sistema clássi

co o que em termos estilísticos significa que avançaremos

exemplos do renascimento, do maneirismo, do barroco e do

rococó.

A pequena igreja do Bom Jesus de Valverde nos

arredores de Évora provém directamente do Livro III, foi. 57

v, recolhendo sugestões do alçado interior do templo de Baco

localizado fora de Roma, agora dedicado a Santa Inês. Trata-

-se de uma obra de planta centralizada e, como em Évora, a

coluna constitui o elemento estético predominante; a citação

detém-se, porém, na cúpula, pois no templo eborense essa

forma é apenas um rudimento; acrescentaram-se ainda duas

pequenas cúpulas laterais, mas sem que qualquer delas

tenha grande projecção exterior ou tenha sido objecto de

especiais cuidados construtivos. Quanto à planta seguc-sc o

exemplo de um pátio porticado situado face ao templo de

Baco, como consta do desenho do mesmo Livro III. foi. 58.

Mas com uma pequena nuance: o projectista português

aproveitou do desenho de elementos decorativos, em

pedraria e em mosaico para os tansformar na planta. Desta

união heterodoxa nasceu ainda assim um dos mais belos

espaços interiores da renascença portuguesa.

Na igreja de S.Mamede em Évora seguiu-se o exem

plo do livro 4o, foi. 129 v e 130. Trata-se de um exemplo

interessante de aplicação de modelos que Serlio propunha

para portas de cidade. É uma vez mais a colocação de um

modelo erudito e prestigiado numa zona chave, a entrada,

antecedendo um corpo arquitectónico de reduzida expres

sividade. Note-se, como dado significativo, que dentro da

panóplia de hipóteses opta-se aqui por um modelo que priv

ilegia a pilastra e não a coluna.

Na Misericórdia de Beja seguiu-se um modelo do

Livro IV, foi. 131-, uma variante da serliana e resultado direc

to da aplicação da ordem rústica. Serlio recomenda esta

hipótese como uma boa solução para o interior dos muros de

uma fortaleza, formando um conjunto de galerias onde se

poderia colocar uma bateria; mas. dentro do princípio da

liberdade de escolha proposto aos arquitectos, o mesmo pro

jecto podia destinar-se a um monte - como fez Rafael de

Urbino no Monte Mário em Roma ou Jerónimo Genga em

Pesaro que usou este modelo para base de um depósito de

água. Logo a sua primitiva função, pensada para açougue,

estava mais correcta como perspectiva utilitária que a poste

rior adopção a igreja.

O Livro V de Serlio constitui certamente um núcleo

a que os arquitectos portugueses estiveram particularmente

atentos. A sua leitura sequencial ou simples visionamento

das planimetrias propostas mostra grande parte da arqutec-

tura peirtuguesa na passagem do denominado renascimento

para o maneirismo. Evoluindo da forma mais perfeita, o cír

culo, passando pelas formas poligonais (com a advertência

de que se trata ele projectos destinados a igrejas ele pequenas

dimensões), Serlio ocupa-se finalmente do templo cristão.

Trata-se de um discurso de compromisso, conjugando a

fidelidade arqueológica com a fidelidade ao simbolismo
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Fig. 1 Desenho do Livro III

do Tratado de Serlio, foi. 57 v.
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Fig. 2 Desenho do Livro III do Tratado de Serlio, foi. 58

Fig. 3 Planta e alçado da igreja do Bom Jesus ele Valverde.
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Fig. 1 Desenho do Livro IV do Tratado de Serlio, foi. 131 .

Fig. 2 Fachada do antigo mercado ele Beja (actual igreja ela Misericórdia)
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cristão. É o que se revela axchiesa Cristiana: plano longitu

dinal com três naves, capela mor envolvida por duas peque

nas capelas, cúpula sobre o cruzeiro. Estava reposta a orto

doxia que Pietro Cataneo glosará e justificará. Em Portugal a

arquitectura que vai sendo classsificada como maneirista

constituiu um discurso de fidelidade ao plano longitudinal,

depois do período breve da planta centralizada e sua posteri

or censura.

Dos três modelos propostos por Serlio a escolha por

tuguesa privilegia o segundo, aquele onde predomina em

absoluto a linha recta, ao contrário dos outros dois onde

imperam as formas curvilíneas. O templo oblongo, para uti

lizarmos a frase de Serlio, apresenta uma planta longitudinal,

com transepto saliente, cúpula, cinco capelas em cada um

dos lados da nave e um pórtico na entrada. Com as

necessárias variações (as pequenas dissonâncias apenas

realçam a fidelidade ao paradigma) é este o discurso plani-

métrico das grandes igrejas portuguesas "maneiristas":

S.Roque de Lisboa, Espirito Santo de Évora ou S.Vicente de

Fora de Lisboa.

Para além da planta Serlio propõe também dois

modelos de fachada. Em ambos os casos as torres

enquadram (e têm maior pé direito) que o núcleo central da

fachada. Trata-se de uma solução comum em Portugal.

Quanto aos restantes elementos compositivos a diferença

essencial reside no aproveitamento da expressividade da co

luna: adossada, no primeiro caso, fazendo lembrar pilastras,

circunstância acentuada pela sua dimensão; colunas livras,

no segundo exemplo, com o registo fiel da serliana no rés do

chão. Claro que, sem desprezar o segundo modelo, a fideli

dade portuguesa se exerce sobretudo sobre o primeiro

desenho proposto.

Em Estremoz a fachada da igreja de Santa Maria

(1559-1562) mostra igualmente uma versão simplificada de

um projecto de Serlio. A fachada não está incompleta, pois a

ausência do frontão está de acordo com o modelo seguido,

inserido no livro VII, foi. 225. Trata-se de um projecto que

Serlio pretendia de estilo composto, o que nao foi seguido

pelo pedreiro português. O tratadista achava esta fachada

simultaneamente delicada e dura; delicada pelo uso de colu

nas delgadas e altas, não apliocadas em Estremoz; dura e

seca pela limpeza da construção. Assim é um pouco na sim

plificada versão portuguesa embora seja dominante nesta

uma certa clareza expositiva dos seus parcos elementos com

positivos. A porta principal deve ter 2,5 grossuras da coluna e

ser encimada por um óculo com o mesmo diâmetro da

porta, pois Serlio admite que esta possa ser uma fachada uti

lizada para uma igreja, como de facto foi no Alentejo.

No livro VII, foi 135 encontramos a fonte para um

palácio lisboeta. Segundo o autor representa a parte interior

da casa. A parte central repreenta a galeria. Foi aplicado

numa das fachadas exteriores do Palácio Fronteira em

Lisboa, embora Serlio a reserva-se para a interioridade da

casa.

Um dos modelos com maior sucesso em Portugal

encontra-se no Livro III, foi. 121 v. Trata-se de um desenho

que reproduz a fachada de um palácio napolitano. Segundo

Serlio entre os lugares gratos e deliciosos que havia em redor

da cidade do sul de Itália sobressaía o chamado palácio da

Colina Real, edificado para o rei Afonso Trata-se de uma

construção moderna com uma formosíssima forma, utiliza

da como lugar de recreio em sítio campestre, óptima para os

quentes estios do sul. Esta forma de lazer que serve a Serlio

para louvar os deleites italianos é registada em Lisboa com

uma fidelidade quase total na igreja de Santa Maria do

Desterro: uma entrada rom três arcadas, duas ordens de

pilastras sobrepostas (substituindo as colunas do paradigma

napolitano); as torres, ao contrario do que muito se tem

escrito, não constam do projecto pelo que a fachada esta

completa. Em Lisboa encontramos ainda referência a est

modelo na fachada da igreja elo convento elo Beato em

Xabregas e na própria fachaela ela igreja elo Menino Deus,

com o corpo central mais largo, embora redu/ido à porta (o

tipo de escadaria vem elo modelo palaciano do livro Vil, cap

VI), com as pilastras substituindo as colunas e com uma evi

dente desproporção entre os elois corpos, o inferior e o supe

rior - mas mantendo a igreja lisboeta um coroamento sem
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qualquer frontão. Uma versão menos erudita desta citação

encontra-se, por exemplo, na igreja de S.Bartolomeu de Vila

Viçosa, com a sua fachada mais larga que alta. Ainda no

Alentejo, a fachada da igreja dos Agostinhos em Vila Viçosa

(1653) não é mais que uma versão simplificada deste mo

delo: eliminaram-se as três entradas, substituindo-as por um

arco cenográfico, as colunas que na tradição portuguesa

foram substituídas por pilastras, acrescentaram-se as duas

torres e deu-se a toda a fachada uma outra escala, menos

"musical" e bem mais concentrada. Essa influência passa

para a igreja do Carmo em Évora que mantém a mesma

ordenação compositiva e, desta vez, com a cornija coroando

toda a fachada como no modelo de Serlio.

É no desenvolvimento desta matriz que entronca

directamente a fachada de S.Vicente de Fora em Lisboa.

Trata-se porém de um exemplo mais elaborado. Na metade

inferior mantém-se a tripla arcada, pilastras separadoras e os

nichos laterais, habitualmente vazios nas propostas de Serlio

e que em S.Vicente foram mais tarde ocupados com escul

turas. A originalidade compositiva reside na introdução dos

três nichos colocados sobre a arcada. Uma cornija saliente,

menos rectilínea em S.Vicente, divide os dois registos

enquanto o piso superior da igreja de Lisboa repete o dese

nho de Serlio na alternância tios frontões das janelas. S.Vicente

constitui um magnífico exemplo da recomendação deixada

por Serlio aos arquitectos: os modelos são estímulos cristivos

e o artista deve vincular-se apenas à sua imaginação criado

ra. Em S.Vicente, para além da adição das torres e da escul

tura, o autor alterou as proposções de Serlio, aumentando o

pé direito do primeiro piso e diminuindo o do segundo No

interior a sua célebre cornija saliente provém igualmente de

Serlio, do mesmo livro III, foi. 121v. Trata-se de um modelo

vindo de uma galeria porticada, obra do divino Rafael ele

Urbino, situada no Monte Mário, próximo de Roma.

No livro III, foi. 1 17 v, encontramos a fonte para a

fachada da Cartuxa de Évora. Trata-se ela versão algo simpli

ficada de um desenho inserido no Livro III, nomeadamente

com a eliminação da dupla pilastra. 0 original reproduz uma

obra de Bramante feita para Júlio II, dupla de encomen-

dador-arquitecto que Serlio responsabiliza pela ressureição

da boa arquitectura. Esse projecto foi construído no

Belvedere, nos jardins do Papa e, segundo Serlio, nele se

conjugam duas coisas: a fortaleza e a eternidade, sim

bolizadas na grossura das pilastras, sendo a graciosidade e a

boa proporção enfatizadas pelos elementos complementares.

Na Misericórdia de Viana do Castelo o projectista

seguiu um desenho de Serlio, inserido no livro III, foi. 1 16 v.

Serlio glosava então o tema dos arcos de triunfo e da sua

função social para glorificação dos Imperadores. Este caso

concreto Serlio recomendava a sua construção num dos

locais mais formosos da urbe, sugestão acolhida em Viana

pois a Misericórdia situa-se num dos mais belos espaços da

cidade, o Campo do Forno. Neste caso a obra de Viana não

seguiu as proporções veiculadas pelo exemplo de Serlio, onde

o duplo arco tem à mesma altura dos dois pisos superiores.

Aqui seguiu-se uma métrica diferente, com os três pisos

tendo sensivelmente a mesma altura. Depois na Misericórdia

o duplo arco foi substituído por uma arcaria ,
com colunas

algo atarracadas de ordem jónica; nos dois andares superi

ores a Misericórdia condensa sobretudo elementos figura

tivos (já previstos em Serlio), despojandt)
—se da roupagem

arquitectónica inserida no tratado, como cenário virado para

a rua e elemento nobilitador das amplas varandas. Nas

molduras laterais não dispensa contudo o rusticado que em

Serlio percorria toda a composição. Finalmente o frontão que

coroa toda esta exemplar fachada tem uma feição bem ser

liana, sendo usado com este perfil pouco canónico em

múltiplos projectos. Em suma pode afirmar-se que em Mana

do Castelo, como de um modo geral em toda a arquitectura

nortenha a citação erudita é bem mais elaborada e inventiva

que na generalidade da arquitectura do sul do país.

0 arquitecto João Antunes, habitualmente tonsiileraeto

0 inventor do barroco português, e outro autor a

tento ao tratado de Serlio, seguinelo assim uma tradição

portuguesa ja bem arreigaela \ sacristia que pro|ectou para a Se

de Braga em finais elo século \\n segue um modelo elo livro m,

foi. ()1 v Trata-se ele uma obra sem nome'. situacLi tora ele' Roma.

ia totalmente em rumas e uma estrutura fechada, puto ilu-
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Fig.1 Desenho do Livro 111 do Tratado de Serlio, foi. 1 17 v.

"lillifirtl-fcEttailti"

Fig. 2 Fachada ela igreja elos Cartuxos (Évora).



Fig. 1 Desenho do Livro III do Tratado de Serlio. fol.65 v

Fig. 2 Planta ela igreja de Santa Engracia (Lisboa)



minada, com os lugares reservados às janelas a serem ocu

pados por estátuas e outras formas figurativas. A solução

seguida em Braga é de certo modo semelhante, com altas

janelas e um óculo sobre o altar; a semelhança é óbvia tam

bém na opção por um teclo em caLxotões. A planta longitudi

nal, reconstituição hipotética de Serlio, foi seguida em Braga,

com o altar e a porta colocados axialmente. O mesmo João

Antunes recorreu ao mesmo tratado quando é incubido da

igreja de Santa Engrácia em Lisboa, seguramente a sua obra

mais importante. A planta da igreja de Santa Engrácia de

Lisboa provém directamente do modelo inserido no Livro III,

foi. 65 v., onde se descrevem a maior parte dos edifícios clás

sicos de Roma. Trata-se de um templo de filiação bramanti-

na, sendo obra do arquitecto de Siena Baltasar Petrucci.

Estamos perante uma igreja de planta centralizada, como

convinha à conjuntura artística portuguesa de finais do sécu

lo XVII, bem personalizada na figura de João .Antunes. O

arquitecto português introduziu porém no exterior uma

modificação de grande significado: os alçados entre os tor

reões e a zona convexa têm um desenho concavo, significan

do esta proposta uma aproximação às correntes mais mo

dernas de Borromini e Guarini. A circunstância de a igreja

lisboeta ter ficado incompleta impede-nos de saber se João

Antunes seguiria para o interior a mesma ordenação de

Petrucci, a saber: a colocação do altar-mor no centro, as qua

tro sacristias colocadas nos quatro ângulos, encimadas por

campanários.

Como já dissemos o tratado de Serlio percorre trans

versalmente grande parte da arquitectura portuguesa do sis

tema clássico. Vamos encontrar uma expressão bem clara da

sua influência em Mafra, obra que é uma espécie de grande

ponto de chegada desta longa maturação do classicismo em

Portugal. Na estrutura da obra o arquitecto de Mafra

aproveitou o quadrado 10/10 proposto por Serlio no livro I,

reconhecendo ser esssa a forma geométrica mais perfeita; ao

mesmo tempo a grelha permitia-lhe definir um centro a

antiga portaria conventual e elaborar
um sistema distributivo

em função da hierarquia de espaço que
o encomendador lhe

impôs. A planta da igreja de Mafra não é mais que a con

sagração da chiesa Cristiana (livro V), com a sua galilé ladea

da pt>r dois vestíbulos em forma de losango; no interior uma

nave única, com capelas laterais (5 em Serlio, 4 em Mafra e

comunicantes), embora seja diferente a proporção métrica

entre elas; um transepto amplo que no projecto de Serlio

tinha duas entradas nos topos; finalmente uma capela-mor

arredondada, ladeada por duas capelas. Na fachada da igre

ja de Mafra o autor do projecto, João Frederico Ludovice,

reservou para a entrada um perfeita e erudita serliana, bem

marcada pelas colunas e pela díspar alternância do pé direi

to das aberturas. Este frontespício tem assim o valor de uma

anunciação arquitectónica, ao mesmo tempo que se adequa

a uma construção que em parte também se destinava aos

frades Arrábidos, habituais consumidores desta forma com

positiva. Aliás esse esquema da serliana. embora mais miti

gada, reaparece nas duas entradas palacianas, embora neste

caso a citação seja expressa pela porta principal, de ordem

dórica, proveniente do livro IV. foi. 146. E as citações de Serlio

continuam em Mafra em múltilos pormenores, nomeada

mente em portas e janelas, tanto no interior como no exteri

or, com variadas escolhas no reportório do tratado. Das

múltiplas dependências mafrenses uma delas, a Capela dos

Sete Altares, apresenta-se como uma variação de um tema do

livro IV, foi. 54 que pretende expressar as possibilidades de

articulação entre a coluna e o vão. O registo mafrense é mais

simplificado quanto à composição, uniformizando e amalga

mando o desenho de Sebastião Serlio. E. inevitavelmente, a

plasticidade da coluna é substituída pela pilastra.

Mesmo os historiadores que tratam e)s artistas como

Carlyle tratou os heróis nunca ousaram dizer-nos que

Manuel da Maia e Eugénio dos Santos fossem grandes inte

lectuais com profundas e profícuas leituras dos filósofos ilu

ministas. Ainda bem. Tal verificação não significa que ambos

fossem culturalmente destituído; importa então precisar o

grau de maturação destes engenheiros a quem foram confia

das tarefas de urbanismo. Veremos mais adiante a sua fili

ação no pensamento urbano português de matriz essencial

mente militar e onde a geometria era valor estruturante.

Porém nao esqueçamos que a geometria, sobretudo quando

conjugada exclusivamente no plano. íitil no delineamento de

cidades, e uma espécie ele pre-arquitectura que- so se' com-
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pleta com o desenho dos alçados Neste momento Importar

-nos mostrar que grande' parte dos ingredientes artísticos da

baixa lisboeta provêm também duma atenta leitura do trata

do de Serlio, na boa tradição portuguesa. Assim ao longo do

livro Vil Serlio tem oportunidade de apresentar projectos

para palácios urbanos. Considera que as casas citadinas se

perfilam umas ao lado das outras, só podendo receber luz de

fronte e atrás mas não dos lados Mais, Serlio pensa que a

localização dessas casas urbanas é entre duas ruas, uma

mais larga e outra, na parte traseira, bastante concorrida. E

um bom retrato da situação adoptada na baixa de Lisboa.

Mas a lição de Serlio é igualmente aproveitada quanto a uma

recomendação suplementar: devem estes prédios urbanos

albergar no seu rés do chão lojas de comércio pois dão

grande ornamento à cidade e utilidade ao dono da casa.

Quando olhamos os projectos de fachadas inseridos

no livro VII percebemos que Eugénio dos Santos procedeu

por imitação mas simplificando e banalizando o que era

expressivo e nobre. Fixou a repetição de janelas, uma sime

tria ordenadora de cada prédio a partir de uma entrada, tam

bém ela muito banalizada no caso lisboeta. Mas, eliminando

o pátio interior e as arcarias nobilitadoras das fachadas, o

nosso projectista transformou palácios em barracões mili

tares, na feliz expressão de Ramalho Ortigão. Um outro ele

mento permaneceu, as águas furtadas. Com uma certa

puerilidade alguns historiadores pretendem que esse ele

mento é germânico porque imputam a sua inserção à

influência de Carlos Mardel, húngaro de nascimento. Feliz e

simples raciocínio! Ora a água furtada vem no livro VII de

Serlio, em múltiplos projectos, sendo também objecto de

alguma atenção no próprio texto. Diz-nos o tratadista que a

sua colocação sobre a última cornija proporciona grande

ornamento aos edifícios, quase como se fosse uma coroa

colocada sobre toda a estrutura; por isso lhe pareceu bem

este uso francês, ainda que de modo bastardo pois em França

88 janelas das águas furtadas têm a mesma largura epie as

restantes. Num outro exemplo (livro VII, fols. 194-195) Serlio

inclui um belo projecto de prédio urbano, com arcadas no

rés-do-chão e aguas hirtadas, dizendo que são conformes
ao

costume de França.

Também André Soares utiliza o tratado de Serlio,

nomeadamente na porta principal da Câmara Municipal de

Braga. É no Livro IV, foi. 138 que Serlio, a propósito das

ordens arquitectónicas começa a apresentar alguns modelos

de fogões de sala, tipologia não tratada por Vitrúvio mas que

compunha o conforto dos interiores. O modelo seguido

encontra-se no capítulo dedicado à ordem jónica.

Simplesmente André Soares eliminou a forma anatómica da

parte inferior, substituindo-a pelo enrolamento. Seguiu
ainda

Serlio quando o tratadista recomendava que os ornamentos

sobre a cornija fossem optativos: fazendo-se podiam seguir o

gosto do executante. O arquitecto bracarense optou por um

desenho minimalista, de formas curvas, transformando a

opulenta matéria granítica no tema principal da porta.

Como já dissemos o tratado de Serlio percorre

transversalmente a arquitectura portuguesa do sistema clás

sico. É por isso natural que encontremos citações
num certo

tipo de arquitectura que habitualmente é tratada na rubrica

de neoclássico. Vejamos o exemplo de Costa e Silva que em

1789 projectou para Lisboa um Erário Régio. A planimetria

desta obra civil inspira-se directamente no livro Vil de Serlio

publicado em 1600 e que contém uma série de projectos

para casa de campo. Quanto aos alçados Costa e Silva glosou

alguns dos temas de Serlio. como o rusticado no primeiro

piso centrado numa tripla abertura e, nos alçados superiores

a repetição das janelas; não falta sequer uma cúpula, forma

minoritária nos esquemas de Serlio. mas com
uma sugestão

na fachada dianteira do mesmo livro Vil. É mais evidente a

similitude planimétrica pois o Erário provém directamente

da décima terceira casa. Serlio procurou encontrar uma

forma náo usual para construir uma casa de campo e que

além do mais fosse agradável à vista, sobretudo para quem

contemplava de longe. Serlio acrescenta que um moinho de

vento é sempre algo agraelavel de ver e foi essa forma que lhe

ocorreu quanelo pensou numa solução menos vulgar, uma

forma móvel, se bem que a casa seja imóvel Serlio pensou

rodeá-la de jardins para melhor a inserir num ambiente

campestre. Costa e Silva foi buscar este exemplo para fazer o

seu Erário - uma planimetria ccntrali/ ada num pátio octogo

nal e que tendo na origem uma matri/ civil, que foi conseva
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Fig. 1 Desenho do Livro VII do Tratado de Serlio, foi. 195.
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da, serviu para projectar um edifício com uma finalidade

bem distinta. Igualmente importante é entender que a arqui
tectura neoclássica permanece bem arreigada às fontes de

quinhentos e seiscentos, não iniciando por isso qualquer
nova época artística mas fechando um tempo estético.

3. OUTROS TRATADOS E SEU IMPACTO EM PORTUGAL

Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) escreveu

dois tratados: a Regolla delli cinque ordini di architettura.

em 1562 e Le due regole delia prospettiva prattica em

1 583. Vignola, nascido na província de Modena, começa por

aprender pintura em Bolonha em 1520, encetando depois

pesquisas sobre a Antiguidade em Roma, de 1537 a 1540,

respondendo a um convite da Academia Vitruviana. Visita

igualmente Fontainebleau, como Serlio mas em 1541 está já

nomeado arquitecto de S.Petrónio em Bolonha, função que

exerce até 1550. Foi ainda autor de algumas célebres obras

de arquitectura, como a igreja de Sant Andrea na Via

Flaminia, do Palácio Farnese em Piacenza, de um outro

Palácio Farnece em Caprarola e, sobretudo, da igreja de Gesú

em Roma, projecto que lhe deu enorme fama no seio do

catolicismo ocidental. O arquitecto morreu em Roma em

1573, sendo sepultado no Panteon.

A primeira obra teve na Europa, durante séculos,

um êxito retumbante e, em Portugal, foi seguido como texto

didáctico no ensino superior artístico até, pelo menos, à

década de 50 do século XX, mantendo-se ainda como refe

rência. Segundo Cirillo, José Carlos Binheti traduziu Vignola

em 1787 e abriu as estampas para ele, publicando-se o livro

em Lisboa. No mesmo ano publicava-se em Coimbra uma

outra tradução da autoria de José Calheiros de Magalhães e

Andrade, ilustre bracarense que oferece o livro ao Bispo de

Coimbra, D. Francisco de Lemos ele Faria Pereira Coutinho

No prólogo Calheiros justifica a opçãei por Vignola devido à

facilidade do seu método para o conhecimento e prática das

cinco ordens. Mais adiante considera que os melhores

tratadistas foram, além de Vinhola, Palaelio e Scamo/i.

autores onde se acham cousas excelentes. A Vinhola censura

apenas certas proporções gerais; mas no resto Vignhola be

execelente e não cede aos mais hábeis na beleza e

exatidão dos seus perfis. Na boa tradição portuguesa

Calheiros não resiste, porém, a fazer anteceder o texto de um

capítulo sobre geometria plana. Esta tradução de Vignola con

firmava a função essencialmente didática do seu texto e pre

tendia ser também um guia para o gosto dos principiantes de

arquitectura:

Eu tive cuidado de advertir os principaintes dos

limites que deve ter a Invenção do Architecto em

compor segundo o seu gosto, e variar os differentes

membros em cadaordem. porque sobre isto tem

havido hum abuzo notável, que tem feito pór em

execução corpos dezordenados. e informes filhos

unicamente da fantasia, e contra as regras princi

paes adoptafas pelos melhores Architectos desde os

Gregos até nossos tempos. (1)

Em 1839 é José da Costa Sequeira (Lisboa, 1800-

1872) quem empreende a tradução do texto de Vignola, ante

cedida por uma noções de arquitectura civil. O autor era

sobrinho do pintor Sequeira e iniciou-se na arquitectura nas

obras da Ajuda, sendo aluno de Fabri e António Francisco da

Rosa. Será mais tarde professor de Arquitectura Civil na

Academia de Lisboa (a partir de 1837). É para os alunos da

nova insituição que empreende esta tradução, colocando à

sua disposição um Tratado intelligivel e breve, escripto em

o nosso idioma, bem como as estampas que acompanham a

tradução. É sem dúvida, repetimos, um grande êxito mas

importa precisar a sua natureza: o texto de Vignola é frágil

quando o comparamos com Serlio. É de uma exasperante

secura tecnológica, de uma minudência só comparável aos

actuais manuais escolares. Nada nos diz sobre o pensamen

to estético do autor que tão pouco justifica as suas opções.

Mas reside aí porventura a sua fortuna Seco mas conciso.

desproblematizado mas escolarmente exacto, o seu texto era

óptimo para aprendizes de técnicas de representação rigo

rosa, exemplificadas sobre modelos clássicos historicamente

prestigiados,

Fortuna inaior conheceu a parte respeitante 88
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ordens clássicas. Inicia-se com um paralelo entre as cinco

ordens arquitectónicas, com um texto muito sumário onde

sobretudo consta a métrica de cada uma delas, tudo acom

panhado com um exemplo gráfico suficientemente claro -

tão claro que podia ser desenhado por qualquer aluno de

uma qualquer Academia nos anos iniciais de um curso. E

essas qualidades continuam ao longo do tratado: texto mini

malista e qualidade dos modelos gráficos, garantiam-lhe

audiência e sucesso nos meios escolares do ensino artístico.

Tudo isso, que não é pouco, mas nada mais que isso. Vignola,

ao contrário de Serlio, desconstrói a arquitectura em

pequenos módulos mas não lhe dá uma solução final, ensi

na uma linguagem, não fornece soluções compositivas. Será

porventura mais estimulante que o tratado de Serlio - mas é

mais difícil porque obriga a pensar e a imaginar. Aos arqui

tectos portugueses convinha sobretudo o segundo, sem pre

juízo de podermos encontrar citações de Vignola pratica

mente em toda a arquitectura clássica portuguesa mas ape

nas ao nível do fragmento, do desenho rigoroso e da justeza

das medidas e proporções.

0 texto de Palladio é referido com alguma insistên

cia a propósito das circunstâncias mais diversas da arquitec

tura portuguesa. Há muito exagero nestas referências. Na

verdade o palldianismo da arquitectura portuguesa é escasso

pois esse Tratado é um repositório ela Obra de um autor mais

que um conjunto de projectos, como era o caso de Serlio. Por

isso só num tempo muito avançado Palladio é citado pela

arquitectura portuguesa. Quando em 1842 é aceite o projec

to de Fortunato Lodi para o teatro D. Maria II pe>de dizer-se

que Palladio encontra finalmente em Portugal o seu lugar. A

sugestão vem do livro quarto, de um templo de ordem jóni

ca situado no Campidoglio em Roma, talvez dedicado à

Concórdia. A colocação das estátuas sobre o frontão a

própria decoração deste, vêm directamente de Palladio e nao

eram habituais em Serlio e, por extensão, na arquitectura

portuguesa. Também alguma sugestão pode' ser recolhido no

registo elo libro secondo epie mostra um edifício porticaelo,

coroado com frontão e estátuas.

Do mesmo modo se nos afigura dispersa a

influência do Padre Andrea Pozzo e da suas cenografias que

dificilmente se harmonizariam com o carácter fechado da

arquitectura portuguesa. Uma excepção importante é a

citação de um dos seus modelos na cúpula da igreja de

Mafra.

Analisemos agora a filiação de Mateus Vicente de

Oliveira (1706-1785) em Borromini. Deste arquitecto itali

ano publicou-se em 1725 em Roma a Opus

Architectonicum, contendo sessenta e sete gravuras; texto e

imagem documentavam o projecto e obras do Oratório de

S.Filipe Neri naquela cidade italiana. Trata-se de um belo

livro, documentando esta obra da década de 30 do século

XVII na qual Borromini expressou uma vez o seu génio

ímpar. Na Opus há uma frase magnífica, bem reveladora do

génie) criativo do arquitecto e da sua ânsia em quebrar as

regras instituídas: Diz Borromini, que maravilhosos seria

poder construir-se toda uma fachada em terracota. Esta

noção de plasticidade das formas tinha naturalmente dificul

dades de expressão prática, quanto mais não seja por força
das Imposições do encomendador. Por isso Borromini con

cebeu uma fachada baseada numa única curva, pouco pro

nunciada, interrompida na zona central por um tramo con

vexo destinado à porta e por uma homaciana concava para o

balcão da biblioteca.

Ora esta fachada assim divulgada inflenciará Mateus

Vicente de Oliveira no seu projecto para a Basílica da Estrela

em Lisboa. Não era a primeira vez que o arquitecto fazia

citações ele Borromini. E conhecida a sua predilecção pelos

frontões de linhas curvas e sinuosas, frontão contracurvado.

já documentados em pequenos apontamentos nas obras de

Mafra, onde se formou junto de Ludovice; esse tipo de fron

tão, uma espécie de assinatura elo arquitecto, esta ja eiocu-

mentatlo lambem nas obras ele Quelu/. por si dirigidas entre

1747-1752 e no Mosteiro do Lorvão. Mas na Estrela a citação

e mais complexa pois envolve o projecto ele toda uma facha

da lace a Borroniini, Mateus Vicente mantém uma mesma

lógica compositiva e uma linguagem ele identidade Mas con

juga Borromini numa escala e em proporções diferenciadas:

dissemelhante é lambem o seu uso das colunas pois
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Fig. 2 Projecto para a igreja do Coração de Jesus

(Basílica ela Estrela) de Mateus Vicente ele Oliveira



Fig. 1 Igreja S Domenico (Roma) de Vincenzo delia Greca.

I ii; 1 Igreja de' S Pedro elos Clérigos (Portei)

de Nicolau Nasoni.
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Borromini utilizara pilastras; uniformiza as três entradas

principais, sem a hierarquização borrominiana e omite, por

estranha à tradição portuguesa, a curvatura da fachada.

Dos dois projectos conhecidos, reproduzidos numa

monografia sobre a Basílica, o primeiro é mais fiel ao mestre

italiano, sendo o segundo uma variação com a introdução

dum elemento heterodoxo que são as torres; mais, no pro

jecto de Mateus Vicente o perfil da grande cúpula surgindo na

rectaguarda do frontão, retira à fachada a função de grande

pano arquitectónico que preserva no Oratório romano. Mas

há na verdade uma lógica formal, uma coerência de projecto

que deve ser sublinhada, sobretudo na correcta articulação

de linguagens entre a fachada e o perfil exterior da cúpula.

Infelizmente não foi possível na obra final manter a coerên

cia do projecto inicial. Mateus Vicente morre quando a obra

tinha chegado à cimalha real, sendo substituído por Reinaldo

Manuel dos Santos e é este arquitecto, ao introduzir altera

ções, que desvirtua a lógica e o rigor iniciais - o frontão passa

a rectilíneo, enquanto o desenho de torres e cúpula perde em

rigor estrutural o que ganha em ligeireza decorativa. Ambos

os arquitectos actuaram em fidelidade face aos seus métodos

criativos mas tendo actuado no mesmo monumento, o resul

tado final é incoerente, circunstância que não retira quali

dade a nenhum deles embora fosse de exigir ao segundo

maior serenidade na intervenção final.

Os tratados não constituem os únicos modelos para

a arquitectura portuguesa. Outras obras têm fontes diversifi

cadas. É o caso da igreja de S.Pedro dos Clérigos no Porto e

das suas afinidades com SS. Domenico e' Sisto. no monte

Magnapoli sul Quirinale, em Roma. As afinidaeles sao varias.

iniciando-se pela tipologia dos lugares, ambos elevados se

bem que a projecção da igreja portuense seja maior, face à

díspar qualidade urbana das duas cidades Essas circunstân

cias topográficas justificam a existência ele escadarias de

acesso que, no exemplo romano, foram desenhadas (1654)

por Vincenzo tlella Greta, um arquitecto proveniente ela

Sicília. Mas as afinidaeles definitivas registam-se ao nível da

fachada; na igreja romana o frontespício foi projectado por

Nicola Turriani em 1 625. Quando se comparam as duas

fachadas verifica-se a mesma estrutura compositiva, com

maior grau decorativo no Porto, a transferência das escul

turas para o andar superior, a transformação da porta na

sequência porta/janelão. Finalmente, circunstância a
ter em

conta, também na igreja romana uma torre se perfila na rec

taguarda, como nos Clérigos.
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teóricas de arquitectura civil Breve tratado das cinco ordens

de arquitectura lacomo Barozzio de Vignola. Lisboa. IS3;>

\ndrea Palladio. 1 qualtro libri deHarchitettura. Vene/a.

1570. Existem varias e excelentes ediçoe\s no mercaelo

livreiro espanhol.



IV.O PENSAMENTO ARQUITECTÓNICO E URBANO

PORTUGUÊS

1. CULTURA E CULTURA ARTISTÍCA

A situação teórica e prática da arquitectura por

tuguesa é bem parodiada por António Prestes, dramaturgo

quinhentista, no Auto da AvéMaria no qual a personagem

de Vitrúvio se apresenta como Diabo. A personagem

demoníaca tem no Auto intervenções curiosas e ajustadas,

sumariando a história da arquitectura e referenciando a

situação nacional, como quando fala que ha cá italianos/sem

cheirarem nunca Itália ou quando certeiramente discorre

sobre a falta de mecenas, de homens privados que colo

cassem a arquitectura em alta esphera. Mas a esperança era

pouca numa pátria onde o alemão éportuguês, o português

francês e o pardal esmerilhão.

Uma constante nacional que remonta à renascença

é o apreço pelas obras de geometria. O conhecimento desta

disciplina era essencial para a estruturação do pensamento e

do fazer artístico. Mas convém ter presente que a geometria

é apenas uma pré-arquitectura ou uma pré-pintura e que o

respeito pelas suas regras não determina mecanicamente a

qualidade das obras nem substitui uma especulação teórica

mais profunda e de natureza mais especificamente artística.

Do século XVI data uma obra de Manuel Barata, versando os

vários tipos de letra, seguidos de uma Tratado de arismeti-

ca e de ortografia. Já o matemático Pedro Nunes (1502-

1578) fazia uso do saber geométrico no seu Tratado da

Esfera, bem como numa série longa de textos sobre astrono

mia; e de 1567 data precisamente o seu libro de Álgebra en

Arithmeticay Geometria. De finais do século, 1 590, data um

Tratado deAritmética de Gaspar Nicolás. Ao mesmo univer

so mental pertencem as Taboadas de João Nunes Tinoco, de

1660 e que permaneceram manuscritas. Este projecto de

livro constitui um documento profissional destinado a medi

dores, habilitando-os para situações correntes com o co

nhecimento do número de tijolos inseridos numa braça de

abóboda singela, a medida de abóbadas ele berço, ele aresta

OU abatidas, para além de métricas referentes a agua e mani

lhas.

Depois destes, muitos outros, demonstrando que

na lenta autonomia do pensamento artístico português a

geometria é por vezes o refúgio certo de uma mentalidade

nova e inovadora que afecta lateralmente a criatividade. .As

bibliotecas e arquivos portugueses guardam um substancial

manancial de obras sobre geometria que só têm significado

quando globalmente consideradas na sua comum matriz

euclidiana.

Mas neste sistema clássico a obra fundamental é a

do Padre Manuel de Campos que em 1735 traduziu os

Elementos de Geometria segundo a ordem de Euclides, jun-

tando-lhe três apêndices sobre proporções, alguns teoremas

de Arquimedes e um processo sobre o modo de quadrar o

círculo e trissecar o ângulo. A obra destinava-se a ser usada

na Real Aula da Esfera do Colégio de Santo Antão dos Jesuítas.

fundada por D. Sebastião. Além de Euclides a Companhia

usava também os Elementos do Padre Stafford e, sobretudo.

os do Padre Tacquet. Com este livro o autor ganhou uma

justa celebridade sendo citado amiudadas vezes como

exemplo sapiencial e didáctico. A necessidade e urgência do

liv ro está vincada na aprovação do Paço, assinada por Manuel

da Maia.

O Padre Manuel de Campos tem o cuidado de nos

informar que a obra tinha de seu não mais que o trabalho de

a fazer publicar. Na verdade o livro contém prosa original do

jesuíta que começa por fazer um esboço histórico da geome

tria, remontando aos egípcios e aos gregos; termina com

uma biografia de Euclides a quem chama o Principe dos

Geómetras, revelando uma clara consciência do seu inultra

passável paradigma:

Os Elementos de Euclides são huma obra tam

engenhosa, útil. e tam bem ordenada, que passa de

2. mil annos que está na posse de huma universal

estimação; occupando em todos os séculos os mel

hores engenhos na sua illustrUçào. (1)

Para além da geometria um outro aspecto relevante

ela tt-oria portuguesa e o seu caracter iniciático com um per-

inente sabor ele aprendizagem, ele exposição nem sempre sis

temática mas sempre pedagógica das ideias oriundas das

tratadística europeia. Impera muitas vezes um carácter frag

mentário de ideias e de escrita 1'. esse em grande parte o caso

ilil1 M.uiurl di 1 .uri[x>rt Elementos dc ijeomelru
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de um tratado quinhentista versando a arquitectura militar,

atribuído a .António Rodrigues no qual, por entre tanta

citação, é difícil pereceber qual era verdadeiramente o pen

samento do autor.

Do século XVII data um bom esforço de aprendiza

gem da metodologia da tratadística. Deve-se a Mateus do

Couto que em 1631 se abalançou a fazer uma síntese de

alguns conceitos fundamentais da arquitectura com uma

ordenação nem sempre coerente, como quando remete para

o final o capítulo sobre perspectiva, no qual se revela um fiel

leitor de Alberti pois aquela disciplina é tratada apenas como

paradigma geométrico de distância entre o observador e o

objecto.

O texto é um repositório das ideias e linguagem de

Vitrúvio nomeadamente quando logo de início define arqui

tectura como ciência, como especulação e saber, justificando

a primazia que lhe concede sobre os outros géneros artísti

cos. .Aliás Mateus do Couto exorbita na sua ânsia de valoriza

ção corporativa dando à arquitectura como função principal,

a capacidade de julgar as outras artes. Além de Vitrúvio, fonte

justificadora das suas afirmações o autor utiliza igualmente

os principais tratados da modernidade, como o de Alberti que

considera a cabeça de todos elles. Terá sido a leitura dessas

obras que o guiaram na afirmação do carácter intelectual da

arquitectura: o edificar forma-se no pensamento como coisa

material e só depois se executa, transformando-se em edifí

cio. Enquanto linguagem a arquitectura é qualificada pelas

colunas, tratando circunstanciadamente da sua história,

aplicação e métrica. O seu livro II é um repositório de tec

nologia, falando desenvolvidamente de paredes, fundamen

tos e dos respectivos materiais, merecendo-lhe especial elo

gio o lioz.

Quando trata da tipologia dos templos Mateus do

Couto retoma o paralelismo entre a métrica do corpo e a do

objecto arquitectónico. Um templo seria como um homem

de braços abertos deitado de barriga para baixo, havendo
cor

respondência entre os nossos membros e as
várias partes do

edifício. Este paradigma é preferível a qualquer outros. Há

uma clara articulação entre o seu pensamento e a prática

comum de alguma arquitectura portuguesa do seu tempo

que continua na predilecção por espaços interiores claros, de

leitura imediata, sem naves nem colunas e pilares a que

chama obstáculos. A justificação reside na adequação da

arquitectura com a liturgia como era então prática corrente.

2. A ARQUITECTURA E 0 URBANISMO ENQUANTO ENGEN

HARIA

Entre os vários cargos oficiais disponíveis nos sécu

los XVII e XVIII avultam pela sua importância os de

Engenheiro Mor do Reino e o de Arquitecto Real. Ambos são

de nomeação régia e por isso mesmo a selecção dos nomes

representa o pensamento médio de cada época sobre arqui

tectura e engenharia militar.

Consultando a listagem dos escolhidos verifica-se

que estamos em presença de duas séries paralelas de nomes

com comportamentos culturais distintos. No caso dos engen

heiros, descontados os membros da família Turriano, verifi

camos que algumas das individualidades escolhidas se afir

maram essencialmente através da expressão escrita, logo

teórica, do seu pensamento. E o caso de Luis Serrão

Pimentel, de Manuel de .Azevedo Fortes e, até certo ponto, do

próprio Manuel da Maia.

Diferente é o perfil e a projecção do Arquitecto Real

que se revela como um profissional que projecta e dirige

obras, tal como podemos verificar com as biografias de

Nicolau de Frias, Diogo Marques, João Antunes. Custódio

Vieira ou Carlos Mardel. para citarmos apenas os nomes mais

significativos. Por isso, face aos objectivos presentes, interes

sa analisar os textos dos primeiros.

Luis Serrão Pimentel (1613-1679) era natural de

Lisboa, sendo filho de Jorge Serrão Pimentel; casou com

Isabel Godines de quem teve três filhos. Jorge. Manuel e

Francisco Pimentel. Do seu curriculum académico consta o

curso de Humanidades e' a formação na Aula eia Esfera ou

Astronomia, no Colégio dos Jesuítas No âmbito deste curso

aprendeu geometria euclidiana que será a base funeiamental

elo seu pensamento futuro. Pimentel pretendia seguir a car

reira elas armas e em 1631 viaja para a Índia. Um percalço (a



nau em que seguia regressou a Portugal por alturas de

Pernanbuco) fá-lo desistir dessa intenção, dedica-se então ao

estudo da cosmografia e da engenharia militar, adquirindo

notoriedade em qualquer dos domínios. Em 1647 desem

penhava interinamente o cargo de cosmógrafo-mor, por

impedimento de António de Mariz Carneiro. Após a morte do

velho cosmógrafo Pimentel ocupará o cargo em definitivo e

legá-lo-à a seu filho Manuel Pimentel.

Em 1673, Já na regência de D. Pedro II, é nomeado

Engenheiro-Mor do Reino, cargo máximo da sua carreira.

D.João IV havia entretanto criado em 1647 a Aula de

Fortificação e Arquitectura Militar. Esta instituição inseria-se

na decisiva conjuntura restauracionista e pretendia

preencher um certo vazio no ensino da arquitectura. A esco

la passa a funcionar na Ribeira das Naus e Luis Serrão

Pimentel é nomeado seu regente.

Será esta actividade pedagógica e científica determi

nante para o desenvolvimento do seu pensamento que se

move nos estritos e rigorosos limites da arquitectura militar

quanto à matéria primeira a ser tratada. Porém, em simultâ

neo, o autor revela-se um arauto da defesa duma certa por-

tugalidade, de acordo com a clara percepção do momento

histórico que o país atravessava. Já o título é um bom indi

cador dessa intenção: Método lusitãnico de desenhar asfor

tificações.

Ao longo do texto abundam as afirmações desti

nadas a provar a superioridade do poder construtivo dos por

tugueses muitas vezes a pretexto de pequenos episódios

aparentemente insignificantes. É o caso de da refutação que

Pimentel faz contra o engenheiro francês Mallet que num

livro seu impresso em França se vangloria de muitas obras

que terá feito em Portugal. O caso não passaria de uma falsa

vaidade mas Pimentel dedica-lhe longas páginas onde a par

da desmistificação do mentiroso francês repõe a verdade das

coisas, atribuindo e provando a autoria das obras a enge-

nheiros portugueses O francês não teria contruído mais que

um relógio de sol na praça de Estremoz e, ainda assim.

depois de o ter feito achou-o errado. Tudo o mais - cons

trução de fortalezas, levantamentos topográficos, tlesenhos

de plantas
- é obra de engenheiros nacionais cujos nomes vai

citando. Aliás Pimentel avança com um argumento decisivo.

Mallet atribui a si próprio a planta de Vila Viçosa; Pimentel

nega essa execução dizendo que a copiou por o seu exercício

ser mais de pintor que de engenheiro.

No seu texto essencial Luis Serrão Pimentel define

arquitectura em função da sua vivência - digo o que enten

do, & experimentei
- e da leitura e conhecimento do Príncipe

da Architectura, Vitrúvio São duas referências essenciais. A

primeira coloca o autor numa importante vertente do co

nhecimento português, precisamente o que resulta duma

experimentação no terreno, dum saber de experiências feito.

Vitrúvio é o contraponto necessário a essa sabedoria prática.

é o texto que durante séculos fundamentou a especulação

teórica sobre arquitectura. Pimentel escreve várias vezes fra

ses com este sentido, eu sei & experimentei, mas é a Vitrúvio

que recorre para saldar o confronto entre a prática e a teoria.

Seguindo o tratadista romano, o engenheiro português reafir

ma a indissolubilidade do pensamento e da acção pois

ambas são necessárias na formação do Engenheiro. Em

socorro do seu raciocínio traduz uma conhecida passagem

de Vitrúvio na qual se compara os arquitectos que actuam

apenas com as mãos, com aqueles que confiam apenas nas

letras, alcançando mais a sombra que a essência da coisa.

Deste conceito de arquitectura nasce o do próprio

arquitecto. Não se nega a impossibilidade ao prático de exe

cutar uma obra: o que lhe é recusado é o qualificativo cien

tífico. O arquitecto sem letras não merece autoridade nem

reputação, tão pouco as obras que executou e que são apenas

o produto do uso e da tradição. Destes considerandos

decorre também a fixação da dignidade pessoal e profissio

nal do arquitecto que está para além da mera destreza ma

nual, como ao fim e ao cabo o próprio texto, longo e erudito.

de Luis Serrão Pimentel vem demonstrando.

Paralelamente às noções sobre arquitectura Luis

Senão Pimentel desenvolve uma teoria sobre as cidades.

definindo o seu objecto e metodologia antes de nos apresen

tar a sua cielade-ieleal e outras soluções intermédias que con-

temporizam com sHuaçõea pré-aistentes. Bssa ddade-ideal



é no fundo uma cidade dos militares, dado o seu conteúdo

estético, a sua funcionalidade, bem como os pressupostos de

ordem e hierarquia social.

A organização dos valores urbanos de Luis Serrão

Pimentel parte da distinção entre o velho e o novo ou entre o

irregular e o regular, parâmetros que organizam todo o seu

discurso. Pimentel sem nunca perder de vista a sua meta-

-cidade sabe que tem de aceitar a realidade urbana por

tuguesa existente, melhorando-a e aproximando-a do projec

to ideal. O velho-irregular é pois o pré-existente, a herança

histórica das vilas e cidades portuguesas que haverá que

respeitar excepto se colidirem com as necessidades defensi

vas modernas:

quasi todas as que de novo seforttflcaõ são cidades,

& Villas antigas, onde senaõ podem accomodar as

cousas com tanta regularidade, ainda que se der

ribem, & cortem muitas casas; pois nao se deve

arruinar as povoações mais que no que for multo

preciso, como nos sítiospor onde heforça corraõ as

muralhas, Terraplanos, Fosso, & mais obras que

propriamentepertencem à Fortificação. (1)

Pimentel admitia ainda outras intervenções no

casco antigo das cidades, somando-lhes ruas principais

traçadas de modo a unir as várias portas com as entradas

mais especificamente militares e com a praça de armas. Em

casos extremos, conhecidas as necessidades defensivas, teria

de optar-se pelas demolições para ser então possível traçar

em terreno livre.

Por antítese o novo-regular é constituído por tudo o

que se constrói de raiz em lugar livre e sem quaisquer pré-

-existências. É a sua opção preferida pois neste caso é possí

vel construir segundo o desejado princípio da regularidade

que permite atingir a perfeição. Esta é também a hipótese de

mais difícil realização pois é grande o peso histórico e mate

rial do velho-irregular.

A regularidade é assim a primeira categoria artísti-

cade Luís Serrão Pimentel. Em nome dessa regularidade 0

autor aprecia de modo negativo as cidades portuguesas:

(1) Luís Serrão Pimentel. Método Lusitiiiicu pás. <-">

Como entre nós não haja Fortificação grande regu

lar, mas tudo sejaõ Villas, & Cidades antigas, não

podemos ailegar exemplos próprios. (2)

À míngua de grandes exemplos Pimentel cita sem

nomear ou localizar um forte pentagonico regular... cousa

pequena. Mais importante se lhe afigura o novo ordenamen

to urbano dado à cidade de Estremoz, onde se procedeu ao

alargamento da fortificação:

que a Instancias minhas se mandou obrar (depois

do Castelo, & bairro de Santiago que acheifieytas) &

a que de novo se fez desenhei eu na maior parte,

mettendo dentro aprincipalpovoação, recio com as

fontes, & Conventos. (3)

Refere igualmente intervenções pontuais que fez em

Elvas, como os moinhos de mão e os quartéis . .Assim e por

falta de exemplos portugueses que considerasse convin

centes o engenheiro evoca o exemplo de Palmanova, várias

vezes citada como modelo a seguir.

A utopia urbana de Luis Serrão Pimentel faz-se pois

em nome da regularidade, do triunfo do novo sobre o velho.

Utopia é aqui uma palavra justa pois como o próprio autor

reconhece o modelo primacial raro se consegue impor em

plenitude face a dificuldades intransponíveis. Talvez por isso

Pimentel tenha em pouco apreço a representação gráfica da

"sua" cidade:

porque muito poucas vezes se podem dispor na

forma apontada para a praça em tudo regular. (...)

naò tragofig. com as disposiçoens das ruas, praças,
& sítios das casas em Planta pormeparecer sepode

escusar, e sem ella se entende tudo o sobredito (...)

& porque quem as quizer ver. as achara nos livros

de muitos Autores. (4)

Na falha desse desenho prévio e através da palavra

escrita que Pimentel nos tlescrevc então a sua urbe. Seria

construída em cenário ieleal. num terreno livre; seria sempre

amuralhada sendo a sua eficácia defensiva completada com

uma cidadela anexa. É uma cidade que vive na preocupação

e na antevisão permanente de um cerco e que por isso

iíi Ide 122 • 8) Um
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mesmo se deve afirmar na exclusão de tudo o que lhe é exte

rior. A auto-suficiência é imprescindível não dando hipóteses

ao inimigo de lhe coarctar a sobrevivência. A propósito cita

como mau exemplo a colocação do aqueduto de Elvas fora de

muralhas - uma fragilidade defensiva a evitar.

No seu interior a cidade organiza-se a partir de um

centro ocupado pelo terreiro ou praça grande que é também

a praça de armas principal que terá os seus lados paralelos à

cortina da fortificação. Essa praça será uma continua

estancia de guardas donde rápida e ordenadamente as

tropas podiam dirigir-se para os principais pontos de defesa.

Em tempo de paz essa praça serviria para a realização do

mercado principal da cidade.

A estrutura defensiva seria completada pela estrada

de armas traçada entre as muralhas e o casario e perfazando

todo o perímetro da fortaleza.

A partir do centro, da praça, organiza-se todo o

traçado urbano composto por um reticulado de ruas direitas;

essas ruas organizar-se-iam segundo uma hierarquia fun

cional e militar: as mais largas, com 30 ou 35 pés, dirigem-

-se para os baluartes e as mais estreitas, com 25 ou 30 pés,

para as cortinas. Estas ruas seriam completadas por outras

transversais, sempre desenhadas em linha recta, cortando as

principais de modo ordenado e em permanente corres

pondência.

Este reticulado era considerado por Pimentel como

o que melhor servia a povoação, o conjunto dos seus habi

tantes, civis e militares. Mas Luis Serrão Pimentel acrescen-

ta-lhe um argumento estético decisivo, afirmando a grande

formosura que encontrava neste reticulado regular e na

poética da linha recta.

No entantei, prevendo a nwnotonia duma cidade baseada

na repetição de meklulos, Pimentel sugere o desenho de

pequenas praças em forma de paralelogramos rectângulos,

próximas das muralhas - onde seria também possível lazer

pequenas fortificações militares: previam-se ainda outras

praças mais pequenas, de forma quadrada, localizatlas nas

"encruzilhadas" das ruas e destinadas a pequenos mercados

A extrema contenção desta urbe, desprovida de

cenografia e lazer, meramente utilitária, era servida por uma

arquitectura que sublinhava os seus predicados. Assim previ

am-se apenas dois tipos de edificios, os públicos e os priva

dos. Se dos segundos nada diz, nos primeiros inclui os

equipamentos religiosos ou civis: igrejas (boas e bem orde

nadas), Casa da Câmara, arsenais, armazéns, torres de

pólvora, paióis, hospitais, Casa do Governador e quartéis;

previa ainda cisternas e poços, canos para despejos de águas

imundas. A escala destes edifícios devia estar sempre em pro

porção com a da própria cidade.

As ideias urbanas de Pimentel farão um caminho de

sucesso em Portugal. Pimentel faz um modelo mental, sem

ligação ao sítio, às suas especificidades e essa abstração ditou

o seu sucesso.

3. 0 PEDAGOGISMO ENCICLOPÉDICO DO PADRE IGNÁCIO

PIEDADE VASCONCELOS

O Padre Ignácio da Piedade Vasconcelos é uma figu

ra importante da cultura artística de setecentos, mais pelo

seu valor testemunhal e menos pela originalidade do seu

pensamento. Náo deixa por isso de ser uma personalidade

fascinante sem que tal qualificativo signifique que o seu texto

apresente um carácter decisivo ou programático: fascinante.

apenas, como um espelho o pode ser.

O autor reúne informações e organiza um compên

dio, esbate fronteiras e propõe uma síntese
- um bom com

pilador, em suma, muito português nessa sua faceta.

Vasconcelos reúne as grandezas e misérias da teoria da arte

portuguesa dos últimos dois séculos. Assim mesmo, a

começar pela natureza intelectual do autor. O Padre Ignacio

da Piedade Vasconcelos, natural de Santarém, é um Contigo

Regular da Congregação de S.João Evangelista; Inocêncio da

Silva di-lo muito aplicado às artes da pintura e da escultura,

informação que em si mesma não quer dizer grande coisa.

Vasconcelos e um espirito interessaelo pela historia da sua

cidade c. a julgar pedos seus Mefactos, ocupa-se' na

averiguação ele noções relativas as artes, lidas por vezes em

função de uma realidaele conhecida ou de um desejo que se

manifesta. Nesse sentido o texto de' Vasconcelos e |Kir vezes
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uma boa radiografia da vida artística portuguesa, documen

tando tendências, gostos e práticas.

Na organização da obra Vasconcelos opera por

géneros artísticos, embora a globalidade do fenómeno se

recomponha no final. Essa compartimentação é justificada

pela necessidade de clareza expositiva e indicia uma certa

prática que vem dos textos dos nossos engenheiros militares.

Mas a relação aí se estabelece e aí finda pois o modelo arqui

tectónico preconizado por Vasconcelos está longe das

reduções minimalistas dos engenheiros portugueses.

Os seus Artefactos são dedicatlos à Rainha D.Maria

Ana de Áustria e, no prólogo, o autor desde logo chama a

atenção para o carácter pioneiro da sua obra, o primeiro,

que no idioma Poruguez sahe à publica luz neste Reyno.

Assim parece ser, sobretudo se tivermos em conta o seu

carácter enciclopédico, embora essa primazia não seja ver

dadeira quando considerada género a género. É sobretudo

verdadeira para a escultura e revela por isso a indigência

teórica dos escultores da época que confiavam a sua teoria a

um literato, a um curioso de Belas-Artes que como tal se con

fessa:

aforça do meu génio me arrastou sempre o gosto à

Inclinação destas Aries. (1)

O seu voluntarismo vai obrigá-lo a meter mãos na

experiência para que a teoria não nasça no vazio:

e logo advirto, que tudo o que aqui escrevo (...) he

dtctado pela sciencia experimental, que adquiri à

custa de muitafadiga e trabalho, obrando, e exem-

inando estas cousas de raiz com todos os funda

mentos, porque não me satisfazia só com o especu

lativo (...), pois não ficou nada ditto, que não

obrasse pelas minhas mãos. (2)

Vasconcelos escreve o livro em 1733 a pretexto dos

seus louváveis devaneios e, naturalmente, pelo amor da

Pátria, acrescido da necessitlade ele afirmar a capacidade dos

portugueses, ao mesmo tempo que tenta superar os

pequenos e grandes desertos que à sua volta imperavam. O

seu livro será por isso a exibição de um gosto pessoal, essen-
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cialmente eclético, pois fez a eleição do que me pareceo

mais bem acertado, porque nem todos os authorespozerão

estas Artes na última perfeição. Por isso mesmo

Vasconcelos faz uma compilação diversificada de livros

estrangeiros que funcionam como fontes informativas essen

ciais.

Uma série de poemas literariamente desinteres

santes incluem a obra, por via dos respectivos autores, no

núcleo cultural cortesão. Assinam os poemas o Marquês do

Alegrete, o Conde da Ericeira, o Visconde da Asseca e o Conde

do Vimioso, vates menores que não vão além do panegírico

fácil. De todo esse conjunto destaca-se. porventura, a peça de

Gaspar Leitão da Fonseca que glosa as capcidades cognitivas

dos cinco sentidos, sendo estes ordenados em função da

facilidade e oportunidade da rima:

Os órgãos da Instrucção são os sentidos

Pelos quaes se Introduz no entendimento

Qualquer arte, qualquer conhecimento,

Do tacto, gosto, olfacto, vista, ouvidos. (3)

Os Artefactos dividem-se em quatro livros: o

primeiro trata genericamente da simetria; o segundo con

densa um extenso tratado prático sobre figuras mitológicas;

0 livro III constitui um repositório de geometria euclidiana;

finalmente no último livro trata-se de arquitectura.

Na estrutura da obra verifica-se desde logo a falta da

pintura, uma das suas mais graves insuficiências, sobretudo

atendendo ao tom enciclopédico, embora se possa argumen

tar que o capítulo sobre a simetria e a mitologia diz respeito

ao conjunto das artes plásticas. Outra desordem do espírito

dil respeite) à própria ordenação de temas que condicionam

a estruturação geral. 0 autor ao reclamar-se da tradição

europeia desvirtuou uma prática multisecular e esqueceu o

primado ela geometria que aqui surge apenas no livro III

antecedendo o capitulo ela arquitectura como se esta arte

fosse 8 Única a beneficar da estruturação previa ela tradição

euclidiana Mas assim parece ser para o Padre Vasconcelos

para quem a arquitectura resulta ela articulação entre a

geometria e as Ordens, apesar dc propor para o arquitecto

um programa que inclui ainda o conhecimento do desenho

lil Mim p.lR I



e da própria escultura.

O seu texto sobre geometria é recorrente, com

pequenas indicações sobre a história destadisciplina. com a

sua divisão em especulativa (trata do conhecimento das li

nhas) e prática, incluindo a altimetria, a planimetria e a

polimetria, às quais se anexam a iconografia, a cenografia, a

perspectiva e a ortografia. A partir destas designações vitru-

vianas o autor faz o habitual: um pequeno tratado de geome

tria euclidiana que partindo do ponto, passa pelas Jinhas e

superfícies até chegar aos corpos, numa sequência que cons

titui um verdadeiro método de projectar.

Só então se chega à deleitosa, e dilatadafabrica da

Architectura. Prevendo algumas críticas, sobretudo por

enveredar não apenas pela especulativa mas também pela

prática, o padre escalabitano refere que procede como todos

os arquitectos. Estes, ao fim de contas, com receio de não

acertarem, procuram nos livros onde tudo se encontra, pre

cisamente como ele fez. Livros estrangeiros pois não encon

trou nenhum em português que tratasse da arquitectura.

.Aliás cita apenas um autor nacional, António de Sousa dc

Macedo. Por isso e tendo em vista os fins de divulgação o

autor segue na sua exposição os gregos, romanos e autores

mais recentes. É assim que considera o arquitecto como o

príncipe de todos os artífices e a arquitectura como uma dis

ciplina que segue a ordem da natureza e as proporções do

homem. As suas insignes referências são, entre outras,

Vitrúvio, Vignola, Serlio, Palladio, Cataneo, João de Arfe,

Rusõoni, Scamozi; pelo meio do texto citará ainda Alberti

Mas o mestre e inventor incontestado é Vitrúvio a quem, no

seu entender, todos seguem com poucas diferenças. Faz

ainda uma boa apreciação pedagógica de Vignola, autor com

mais imagens e menos texto.

Referenciadas as fontes, o Padre Vasconcelos entra

então na substância da obra, a expeisição da métrica das

cinco Ordens, apresentando as propostas dos vários autores

e salientando o que melhor lhe parecer. E assim que o texto

caminhará da Toscana para a Compósita, segundo um rumo

convencional que tem conta a quantidade de ornamento:

referirá ainda a coluna ática (recomendada para claustros) e

a salomónica, para retábulos e tribunas de igrejas. O texto

termina com propostas para a utilização de colunas em colu-

natas, claustros, varandas, portadas e nichos, com a respec

tiva métrica.

Quando trata de cada uma das Ordens o Padre

Vasconcelos acrescenta pequenos apontamentos históricos

sobre a sua origem mas omite qualquer referência à sua

iconografia, transformando-as em meros suportes constru

tivos, circunstância que lhes diminui o valor efectivo. O único

aspecto compositivo que refere é o da sobreposição que,

recomenda, deve respeitar a sequência habitual: partir das

mais fortes para as mais delicadas, da toscana para a com

pósita. Assim se obteria para as fachadas dos edifícios um

efeito de fortaleza construtiva aliada à formosura, tudo em

benefício dum edificio airoso. A frontaria terminaria com

remates em forma de pirâmides, com bolas nos extremos,

jarros, quartelas com volutas ou escorçadas.

Para o final o Padre Inácio da Piedade Vasconcelos

reserva-nos apontamentos sobre tecnologia da construção,

aproveitando as páginas de Vitrúvio e alguma experiência dos

pedreiros da zona lisboeta. Igualmente considera as duas

situações com que se depara o arquitecto: construir em

campo cativo ou campo livre. O primeiro, junto a ruas ou

entre casas, necessita de um prudente arquitecto com um

bom discurso. O segundo referencia um sítio livre, onde me

lhor se pode traçar em função dos ares e das vistas. O arqui

tecto fará então o projecto sobre o papel ou, num remate

muito antigo, sobre a própria parede!

Estas recomendações visam sobretudo a arquitec

tura religiosa sobre a qual tecerá largas consideraçeíes E

assim que dá primazia à planta mais nobre, a cruz latina.

com o seu corpo, os dois braços, o cruzeiro e a capela-mor

Considera-a no seu simbolismo, na sua fortaleza e no seu

agrado. São qualidades que' decorrab ela observância da pro

porcionalidade ou correspondência o templo será então

íeiío tendo no horizonte a própria métrica do corpo humano.

Como excelente exemplo da sua proposta cita a igreja da

Misericórdia ele Santarém. Para além da cruz latina conside-

ra outras hipóteses, secundo uma enumeração muita próxi

ma de Serlio e tendo no horizonte a prática nacional. É o caso



das formas rotundas com zimbório e das plantas poligonais,
com 5 ,

6 e 8 lados que não deixa de elogiar, considerando-

8S mais regulares, e campeão com maisfermosura.

Em suma, embora tudo se ache nos livros, como

diz. circunstância que lhe permitiu escrever o seu, o Padre

Inácio da Piedade Vasconcelos, apesar do apego recomenda

do aos textos, não deixa de exortar os arquitectos a

requintarem cousas mais relevantes.

4. MANUEL DE AZEVEDO FORTES: 0 SABER ARQUITECTÓNICO

O conjunto da obra de Manuel de Azevedo Fortes

(1660-1749) representa a mais completa lição de teoria da

arquitectura do século XVIII sucedendo, pela amplitude e

problemática, a Luis Serrão Pimentel, embora estejamos pe

rante conceitos, sistemas e métodos divergentes. Segundo o

seu biografo José Gomes da Cruz, Manuel de Azevedo Fortes

nasceu em lugar incerto, de uma paternidade nunca revela

da, embora a tradição o diga filho de Monsieur Lembrancour,

um nobre francês, um erudito que em Lisboa desempenhou

funções de pagador das tropas francesas, e de uma dama

portuguesa de boa condição, cujo nome, que então encobria

o recato, hoje o nega o esquecimento. Esta situação justifi

ca que Fortes tenha sido exposto no Hospital de Todos os

Santos. Segundo José Gomes da Cruz, Fortes conhecia a sua

paternidade de raiz mas quando sobre ela lhe perguntavam

os amigos sempre a ocultou. Apenas numa circunstância

nomeou seu pai um Estevão de Azevedo, morador em Vila

Fria; mas tratou-se apenas de um expediente. Até aos doze

anos Fortes vive no Bairro do Borratem, sustentado pelo pai.

A protecção paternal continua a exercer-se e o jovem Fortes

estuda Filosofia no Colégio Imperial da Universidade de

Alcalá. Passa depois a França onde continua os seus estudos

em filosofia moderna, iniciando-se também em Teologia e

Matemática na Universidade de Plesis. A sua carreira univer

sitária conheceu brilho suficiente e em Siena disputou com

dois adversários a regência de uma cadeira de Filosofia, con

curso que venceu. Nomeado professor por um triénio o go

vernador da cidade, Francisco Maria de Medíeis, recomenda-

o para novos três anos ele leccionação. A morte do pai, entre

tanto regressado a França onde casara, motiva o seu rolorno

a Portugal. Segundo José Gomes da Cruz o pai quisera

nomeá-lo seu sucessor para efeitos testamentários; porém

fortes respeitos políticos o não permitiram. Fortes passa

então um período de difíceis carências económicas.

Em Lisboa insere-se na corte de D.Pedro II, monar

ca que ouviria dele conferências particulares ao longo de

várias noites. Em reconhecimento da fama granjeada, o

monarca concede-lhe o Hábito de Cristo em 1705. Fortes

encontra ocupação pedagógica na Aula Militar da Fortificação

(1695-1701), regendo a disciplina de Matemática. Este acon

tecimento marca o início da sua brilhante carreira de enge

nheiro militar. É sucessivamente nomeado capitão de

Infantaria com exercício de engenheiro e mestre de campo

general (1704), com a incumbência de assistir ao barão de

Faguel. Data deste período a sua peregrinação pelo país em

visita às praças de armas do Alentejo e da Beira, tendo opor

tunidade de formar uma ideia clara da realidade construtiva

portuguesa e de formar juízos que mais tarde expressará.

Dentro das suas funções é responsável por obras no porto de

Setúbal e pelo encanamento do Mondego. Como chefe mili

tar é também Fortes quem conduz os regimentos holandeses

a Abrantes e à Beira. A sua condição de militar obriga-o a par

ticipar na Guerra de Susessão de Espanha, tendo-se distin

guindo na campanha da Beira; examinou igualmente a praça

de Badajoz, onde entrou disfarçado de hortelão; participa

igualmente nos recontros ele Valença e .Albuquerque. O bri

lho destes feitos militares concorre para a sua promoção a

coronel de Infantaria em 1708, bem como para a sua

nomeação como Governador de Castelo de Vide (1709-

1725). É entretanto chamado à corte para delinear o mapa

do Arcebispado de Lisboa

Era já rei de Portugal D. Joào V monarca que lhe

concede a maior distinção da sua carreira, quando em 1709

o nomeia Engenheiro Mor do Reino. Fortes sucedia a Luís

Serrão Pimentel, falecido em 1678 e para a sua nomeação

contou a experiência militar, a sua qualidade intelectual c,

presumivelmente, a sua origem familiar Estas circunstân

cias permitem-lhe afastar outros possíveis concorrentes.

nomeadamente Manuel da Maia que em 1/13 se dera a pro-

du/ir traduções ele obras ele engenharia militar como forma
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Fig. lTraçados geométricos de Manuel de Azevedo Fortes, n' O Engenheiro Português.



de aumentar o seu curriculum. Ao longo do seu magistério

como Engenheiro Mor Manuel de Azevedo Fortes participa na

reedificação de Campo Maior (1734) e na construção de

armazéns de pólvora em Elvas, Olivença e Estremoz. Em

1735, sendo já Brigadeiro dos Exércitos do Reino visita de

novo as praças fronteiriças da Beira e do Alentejo, indicando

as obras que lhe pareciam convenientes. Em 1720 conhece

nova distinção ao ser nomeado para a Real Academia de

História, instituição criada pelo Magnânimo.

Falecerá com 89 anos, em 28 de Março de 1749,

tendo sido sepultado em S. Paulo, na tumba da Santa Casa da

Misericórdia, conforme o seu desejo expresso. Do seu casa

mento com Maria Henriques de Azevedo náo resultam

descendentes pelo que Fortes nos dois testamentos que assi

nou doou os seus bens, primeiro à Santa Casa, depois à Mesa

da Consciência e Ordens. Gomes da Cruz dirá que com a sua

morte desaparecia o militar e o filósofo que teve memória

feliz, e dom especial de clareza. É um epitáfio particular

mente ajustado ao espirito de Fortes, como o demonstram as

suas obras.

Pelo menos desde Luís Serrão Pimentel que o cargo

de Engenheiro Mor do Reino tinha uma certa tradição quan

to à especulação teórica. Não se exigia apenas um saber feito

de experiência mas a capacidade intelectual para produzir

um pensamento. É o que fará Fortes logo a partir de 1720,

data do seu primeiro texto. Tendo sido nomeado Enge-

nheiro-Mor do Reino por D.João V Fortes explana uma teoria

que deve ser considerada oficial já que o cargo que ocupa é

da confiança do Magnânimo. O autor demonstra e explana o

sentir, o pensar ou o desejo singular (pessoal e político) do

Monarca. Aliis Manuel de Azevedo Fortes não deixou de

retratar D. João V Fê-lo de um modo singular e o artifício que

a definição encerra é superado pela matéria erudita. Vejamos

pois a substância desse retrato no qual Fortes utilizou as cate

gorias aristotélicas para radiografar o Magnânimo:

emprimeiro lugar, que cousa be ElRey Nosso Senhor?

He huma substancia inielligente, unida a hum corpo

orgânico ordenado, edtsposto em todas as suas

partes, para todas asfunçoens, que lhe são próprias:

em segundo lugar, pela quantidade diremos, que be

de huma galharda estatura: em terceiro lugar, pela

qualidade, diremos que he o mais sábio Rey do

Universo: em quarto lugar, pela relação diremos que

he filho de El Rey Dom Pedro segundo, de gloriosa

memória: em quinto lugar, pella acção, diremos que

todas as suas tão egrégias, e da mayormagnificência

as obras, que temfeito: em sexto lugar, pela paixão.

diremos que todas as suas inclinaçoens propendem

para a magnificência do Culto Divino: em sétimo

lugar, onde está? diremos no seu Paço de Lisboa: em

oitavo lugar, quando, diremos que actualmente: em

nono lugar, que situação tem? Diremos, que humas

vezes ouve aos seus vassalos sentado, e outras em pé:

em decimo lugar, que vestido traz? Diremos que cos

tuma andar regiamente vestido. (1)

Mas Azevedo representa ao mesmo tempo muito

mais do que o espírito da corte ou a função intelectual do sin

gelo cortesão. Ele insere-se e é um dos exemplos maiores da

vontade renovadora do reinado joanino, apresentando uma

contudência crítica e uma amplitude conceptual que anteci

pa e supera Luís António Verney. com a vantagem de discor

rer com serenidade e sem neccessidade de se socorrer da iro

nia destrutiva e dispersiva muitas vezes patenteada pelo

Barbadinho. A falta de uma certa valoziação histórica da sua

obra deve-se ao facto de estar totalmente associado a D. João

V, circunstância que nos dois últimos séculos é cultural

mente incorrecta para o pensamento dominante No entanto

já no século XIX Lopes Praça, ao historiar a filosofia em

Portugal, declara que Azevedo Fortes era merecedor da nossa

gratidão pela sua clareza e perspicu idade. Manuel de Azevedo

Fortes é um pensador eclético, um sistematizador ele múlti

plas influências que concorrem para a expressão final elo seu

pensamento. O ecletismo . sobretudo no que de compendiai

a noção encerra, é bem a imagein-síntese da cultura joanina

nos seus múltiplos aspectos: uma recapitulação sistemática

que se apresenta como uma retórica de sabedoria, ultrapas

sando meros intuitos acumulamos e que. na conjuntura cul

tural portuguesa, assume claros intuitos renovadores ele um

edificio conceptual em grande parte anquilosado.

1 1 ) M.iiiiii'1 de I lógica Raciun.i



Herdeiro da predominante tradição aristotélica por

tuguesa ("polvilhada", por um racionalismo cartesiano),

Fortes afasta-se porém de um certo estoliamento em que

havia caído o pensamento do Filósofo. O pensamento aris

totélico de Fortes é ainda asssim a sua matriz primeira mas

actualizado já pelo cartesianismo, pela necessidade de um

método rigoroso e claro sem contudo a sua escrita assumir

nunca o carácter autobiográfico e confessional do filósofo

francês. Por isso, numa prática de polemista em que era

exímio (embora sem contraponentes visíveis, por cobardia

ou insuficiências culturais), Fortes não deixará de pedagogi

camente criticar o passado e os seus herdeiros. Fá-lo-à con

tra Manuel da Maia e a sua aflitiva falta de método e capaci

dade ordenadora de ideias. Aos olhos de Manuel de Azevedo

Fortes, Maia, "homo vulgaris", era o representante do

Portugal velho, de um certo Portugal do século XVII a que o

futuro mentor da reconstrução de Lisboa pertence por

inerência biográfica e mental. Mas num certo sentido Manuel

da Maia é apenas o pretexto mais visível para a crítica a um

Portugal de sempre, atento apenas à urgência da realidade, à

dissoluta e aleatória factologia, à valorização profissional feita

através de pequenas coisas curricularmente compensatórias.

Escrevendo em português, colocando-se assim à

margem de uma certa tradição universitária, Fortes demons

tra a posibilidade de pensar na língua pátria ao mesmo

tempo que potencia uma maior acessibilidade e divulgação

dos seus textos. Na verdade Manuel de Azevedo Fortes é con

temporâneo dos esforços derradeiros de uma certa tradição

universitária portuguesa, personalizada em pensadores

como Gregório Barreto de Cantanhede. Bento de Macedo ou

António Cordeiro, representantes da velha filosofia dos co

nimbricenses que continuava a dominar o nosso ensino e

que, para além do seu valor e significado, se comportou sem

pre como um modelo que excluía pensamentos divergentes

Assim fora já com o neoplatonismo quinhentista, assim

voltava a ser com a proposta de Manuel de Azevedo Fortes.

actualização e modernização do aristotelismo, vivificado por

aquisições cartesianas.

Todo o esforço de Fortes é concentrado na pesquisa,

na especulação, na clareza de raciocínio e na exposição clara
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das suas ideias. De um modo recorrente Fortes demonstra

que a arquitectura se pode pensar e é essa a primeira tese

que surpreendemos ao longo de toda a obra - circunstância

que, no seu caso pessoal, é o desenvolvimento lógico da sua

formação filosófica. Para Fortes a execução prática de uma

obra não podia encontrar justificação em si mesma mas não

seria mais que o resultado de uma teoria previamente elabo

rada. Esta lógica de procedimento afastava e condenava práti

cas aleatórias, intervenções desconexas e sem método. Mas

esta forma de pensar não se fundamentava na dominante

lógica aristotélica interessada apenas em disputas verbais, na

imposição da autoridade e na conquista do adversário. Fortes

não dispensava já a mediação da observação, da experiência

e da reflexão como processo organizado que conduzia ao

Saber e ao Poder. A eliminação de erros e preconceitos resul

tava da superação das informações da percepção, da impe

riosa necessidade de pensar e de organizar uma linguagem.

O primeiro texto publicado por Fortes em 1720, a

Representação... tem um conteúdo essencialmente profis

sional, destinado a fornecer indicações sobre o bom modo de

formação dos engenheiros, a sua hierarquia e a carreira

profissional. Logo no começo refere que a sua nomeação

resultara da avaliação negativa que D. João V fizera do estado

do ensino da engenharia militar e da fraca capacidade profis

sional dos engenheiros. Criticava sobretudo o pouco fruto

que se tirava da Aula ou Academia de Fortificação de Lisboa;

elogia o decreto de 1701 que propunha a criação de mais

Academias na província mas lamenta que apenas a de Mana

do Castelo, com Manuel Pinto Vilalobos. tenha sido eficaz. 0

resultado deste estado deficitário do ensino era a dificuldade

em encontrar um profissional que fosse além de conheci

mentos ténues: penicos revelavam capacidade especulativa

em geometria, poucos tinham experiência no domínio das

obras militares. A solução passava pela reforma geral de

todos eles, conservando-se os mais capazes e dando-lhes um

estatuto profissional mais digno, equiparando-os à

Infantaria.

No fundo Fortes criticava aqueles engenheiros que

encaravam a sua formação e profissão como uma mera

actividade manual, sem revelarem capacidade especulativa



que permitisse ultrapassar concepções rotineiras e anti

quadas. Por isso prõe uma reforma científica, listando o con

junto de disciplinas que se deviam ensinar na Academia:

esquadrões ou evoluções militares, Geometria, Fortificação,

ataque e defesa de praças, Castramentação, Estática,

Artilharia. Mais do que a designação das disciplinas, era

sobretudo um espirito novo que pretendia ver no seu ensino

e aprendizagem.

Os candidatos a engenheiros militares deviam pos

suir determinadas condições. Assim, era indispensável que

fossem oriundos da nobreza, da prymeira Nobreza do

Reino; esse estatuto permita-lhes iniciarem-se com a patente

de cadetes e assegurava que no futuro os lugares seriam ocu

pados apenas por nobres. Aliás a hierarquização que pro

punha revela bem a estratificação de um Estado Absoluto: no

topo o Rei, depois o Engenheiro-Mor e por fim os enge

nheiros. Fortes dá aliás uma designação clara do sentido da

palavra engenheiro:

esta palavra Engenheyro, quer dizer hu soldado

prompto para todas asfunçõens de guerra, ou seja

ataque e defeca das Praças, obras de Fortificação,

alojametos, ou Intrinxetrametos dos Exércitos. (1)

O engenheiro devia igualmente revelar capacidades

individuais, como valor e coragem militar, capacidade de

estudo ao longo de muitos anos, honra e brio, capacidade de

gestão do Exército e dos presídios, saber dirigir a defesa de

uma praça e capacidade de comando sobre os oficiais.

Em 1722 publica o Tratado sobre as cartas geográ

ficas, resultado duma encomenda da Academia Real de

História, de que Fortes eram membro, para se fazer um

Mapa de Portugal, empreendimento difícil dada a inexistên

cia de modelos anteriores. Assim o texto de Fortes contém

uma série de directrizes dirigidas aos engenheiros situados

nas várias províncias de modo a ajudarem-no na execução. A

obra encontrava aqui a sua justificação bem como na cir

cunstância de não existirem obras teóricas destinadas ver

sando este tema. Assim e uma vez mais este conjunto ele'

soluções práticas para medir e representar o país tinha ele ser

fundamentada para que não redundasse num mero exercício

(I) Manuel de Vevcdo Pnriis Hepresentatão que devem ler os Engenheiros. pd|J

prático. No fundo este Tratado é a aplicação à Geografia dos

conceitos elaborados pela Geometria que assim estendia o

seu império cognitivo. Fortes e a Academia entendiam como

de uma absoluta necessidade esta representação gráfica. Era

necessária para o conhecimento do território, para a História

Sagrada, para a História Profana. Por isso devia conter os

seus pontos geográficos e a marcação da sua importância

histórica, a indicação das conquistas, bem como a dos

Bispados e Prelazias. Para além desse interesse histórico o

mapa teria ainda a clara vantagem de servir nas expedições

militares.

O interesse desta obra para o pensamento artístico

do século XVIII é naturalmente diminuto. É um momento do

percurso literário de Manuel de Azevedo Fortes que confirma

alguns dados essenciais da sua teoria que, na maior parte dos

casos visava sempre um fim prático e social, colocando as

aquisições científicas ao serviço do Homem.

De 1728 data o seu texto mais conhecido. Trata-se

do Engenheiro Portuguez, no qual não deixa de se posi

cionar face ao pensamento arquitectónico nacional.

Referindo-se a Luís Serrão Pimentel e ao seu Metbodo

Lusitanico considera-os os únicos representantes teóricos

existentes, num pais onde, em seu entender, nada havia

impresso sobre geometria e pouco ou nada sobre a

Fortificação e defesa das Praças. Dirigindo-se concretamente

ao seu antecessor seiscentista reconhece-lhe o mérito de, ao

tempo da publicação, estar ele acordo com as ideias domi

nantes do tempo, nomeadamente nos aspectos subsidiários

do método holandês de fortificar, embora reconheça que o

programa ele Dogen. Goldman, Freitag e Marolois. estivesse ja

desactualizado e sem uso nas nações europeias. Quanto ao

seu tempo afastava a tradução ela Fortificação Moderna feita

por Manuel da Maia, obra sem
•

metbodo fixo. e determina

do" e que resultava duma compilação ele mek>dologias vari

adas cujo interesse era meramente histórico não podendo já

servir de iniciação para os principiantes.

Num assomo ele auto-orgulho náo deixa ele afirmar

que estes defeitos náo se encontram na sua obra que apre

senta, além do mais, a doutrina mais moderna e uma
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exposição que segue a ordem natural, com os conteúdos

tratados nos lugares próprios, tendo ainda um estilo familiar

e claro. Esta necessidade de clareza contrapunha-se à

escuridão com que os conceitos eram usualmente definidos,

circunstância que constituía um dos maiores obstáculos ao

conhecimento científico. Fortes procura pois uma exposição

que participe da clareza e, quando necessário, preferirá expô-

la através de figuras e exemplos, mais capazer de darem

nova luz às matérias e de as tornarem inteiramente percep

tíveis.

Este prólogo representa uma clara intenção reno

vadora do pensamento artístico português. Sem deixar de

fazer o elogio da experiência Fortes avança com uma exigên

cia maior no domínio dos conhecimentos teóricos. Não bas

tava pois aos engenheiros saberem fazer - a actividade práti

ca só tem sentido se apoiada numa teoria que a justifique e

lhe dê sentido. Tudo isto estava de acordo com a substância

do livro que pretendia ser um método para praticantes da

Academia. Por isso a sua estrutura é compendiai, começan

do pela geometria e pela trigonometria rectilínea; só então

Fortes passa ao desenho e construção da fortificação, depois

de explicar as metodologias de António de Ville, Pagan,

Mariscai e Vauban. Para Fortes fortificar é cercar uma cidade

ou vila de modo que com poucos defensores possa resistir a

um número maior de atacantes. Por isso o terreno de

implantação deve ser plano, pois é mais fácil de fortificar

além de se poder delinear a figura mais conveniente, regular,

e com a capacidade que se entender. Superava-se assim o

modelo mais antigo que privilegiava os lugares altos, com

condições naturais de defesa mas onde eram mais reduzidas

as matérias primas para a construção, além de ser mais eliíi

cil o socorro em caso de necessidade. Em qualquer dos casos

Fortes louva a regularidade das formas, mais fácil onde não

há pré-existências; onde elas existam deve regularizar-se o

que for possível.

É com o mesmo sentido petlagógico que Fortes faz

constantes críticas aos processos de trabalho em Portugal.

aos abusos que com frequência encarecem as obras, a falta

de qualidade do trabalho braçal. Tudo isto é o resultado da

falta de método e rigor na condução das obras e prova de
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relaxe na respectiva hierarquia. Quando o Príncipe manda

executar uma obra o engenheiro-director tem por obrigação

mandar fazer a planta, t)S perfis, bem como o orçamento que

deve ser presente ao Engenheiro-Mor e ao Rei. Depois de

aprovada a obra deve ser controlada por medidores de modo

a evitar que o seu trabalho seja feito por pedreiros ou carpin

teiros.

Além de centralizado e colocado ao serviço de um

estado absoluto, o trabalho do engenheiro deve basear-se em

regras universais, nomeadamente na fase do projecto na qual

têm particular relevo as normas referentes ao desenho. São

regras próprias, uma naturais, outras convencionais e que

apresentam ainda a utilidade de distinguirem o desenho

arquitectónico do desenho da pintura ou da miniatura. O

estado do país era a este nível muito deficitário embora re

gistasse alguma recuperação. Mas continuava a não haver

teoria escrita em português de modo a balizar a tentação da

facilidade. Na verdade, em seu entender, o saber desenhar

bem requeria quatro condições: ter génio particular, ter boa

mão, grande aplicação e muito exercício. É por isso que nem

todos os engenheiros podem ser bons desenhadores mas

ainda quando o não sejam não estão dispensados do co

nhecimento e da prática das regras. Aos relapsos oferecia

então as normas: a alvenaria com aguada a vermelho, a terra

a preto, a obra em projecto lavada de amarelo, obras arrui

nadas, de pedra e cal. a vermelho, obras de terra, arruinadas.

com linhas de pontinhos pretos e aguada de tinta da china,

os mares e rios com verdete líquido, os fossos secos ficam

cor de terra, os caminhos e praças, com a brancura do papel

e os templos a carmim.

Bate espirito de rigor normativo é constante nos seus

escritos e encontramo-lo em 1733 na Evidência

Apologética, na qual polemiza contra um seu detractor.

Em 1739 publica-se a Oração Académica. Trata-se

de uma Oração proferida na presença de Suas Magèstades
em Outubro ele 1739 quando uma dclagaçáo da Academia

Real de Historia foi recebida no Paço. 0 conteúdo ela Oração

consiste no elogio das matemática e da geometria, instru

mentos que permitem ao homem criar com perfeição pois já





parte dirigida aos falsos aristotélicos, náo contra Aristóteles.

Abrindo caminho a posições que serão depois repetidas por
autores subsequentes, Fortes não nega o valor e a actualidade

dos autores clássicos. Foram eles. segundo as suas palavras,

quem abriu o caminho e deu as primeiras luzes ao conheci

mento humano. Este reconhecimento não invalida os pro

gressos feitos pelos modernos: Fortes considera que desde os

século XVII se tinha avançado mais no conhecimento cientí

fico que em todos os séculos anteriores. Tem aliás uma

expressão curiosa quando considera os antigos uns gigantes

e os modernos uns pigmeus; mas, como é sabido, os pig

meus veêm mais longe quando colocados aos ombros dos

gigantes.

Assim sendo Manuel de Azevedo Fortes insere-se

claramente na tradição aristotélica. Pretende no entanto fun-

damentar-se no verdadeiro Aristóteles, não daquele que era

ensinado nas escolas.

A obra quer ser um vero e extenso tratado sobre o

conhecimento humano. É evidente o conteúdo filosófico do

livro ao longo do qual surgem conceitos artísticos essenciais

assim integrados no processo mais vasto do conhecimento.

Por esta integração Fortes revela-se um bom continuador da

tradição portuguesa na qual a estética raramente tem

autonomia e independência discursiva.

No seu conjunto o livro compreende três grande

núcleos. O primeiro ocupa-se da lógica racional e segue a

sequência da actividade da razão: perceber, julgar, discorrer

e ordenar. Nesta primeira parte o autor irá demonstrar que

nós só podemos conhecer as coisas que estão fora de nós

através das ideias que delas temos. O autor defende o

inatismo das ideias contra as concepções de Newton e Locke.

A segunda grande unidade trata da lógica geométrica que

constitui na verdade um tratado de geometria fundado em

grande parte nos livros de Euclides e do Padre Manuel de

Campos. Aqui encontramos definições, proposições, teore

mas, corolários e problemas. Tendo em vista a finalidade do

livro e as convicções do autor esta lógica geométrica fornece

exemplos claríssimos e de uma percepção que náo eleixa

dúvidas. Fortes segue neste livro uma enumeração que parte
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do pemto, segue pela linha, superfícies e termina nos corpos.

Ora este trajecto é o seguido pela metodologia do projecto,

feito pelos arquitectos setecentistas.

A terceira parte, a lógica analítica, segue as mesmas

intenções, ocupando-se então da matemática, em especial

das operações do cálculo.

Uma clara racionalidade orienta todo o texto do

Engenheiro-Mor do Reino. Todo o nosso entendimento

começa pelos sentidos; desde o pecado original que a paixão

orienta a nossa conduta, donde resulta um conhecimento

imperfeito das coisas. Só conseguimos superar essa falsa

conduta se actuarmos segundo a razão. A razão é um raio de

luz dado por Deus e que nos serve de guia não nos deixando

enganar; reside na alma, espiritual e imortal. Ora a razão

necessita de instrumentos para a sua actuação clarificadora

os quais, todos reunidos, formam o que denomina lógica

artificial. Esta lógica é um conjunto de regras e preceitos

que dirigem e aperfeiçoam as operações do nosso entendi

mento: as regras são uma espécie de socorro, um grande

socorro, sobretudo para os menos dotados que assim podem

vencer a sua rudeza natural.

S. RECEITUÁRIOS ARQUITECTÓNICOS

Classificamos como receituários arquitectónicos um

conjunto de textos que dão resposta directa a um problema

genérico ou mais específico relativo a uma obra de arquitec

tura a construir ou em fase de construção. Estes textos têm

em geral um claro perfil prático; mas. dependendo da cul

tura artística do arquitecto podem constituir prosas revelado

ras de um racieicínio ordenado, pontuado por citações erudi

tas mais ou menos extensas. Sáo por isso textos importantes

para a caracterização do grau de maturação cultural de um

arquitecto ou de uma determinada conjuntura artística I o

caso do espólio de Ludovice

Oficialmente João Frederico Ludovice (1670-1752)

desempenhou apenas um cargo, o de Arquitecto das Obras

do Convento e Igreja ele S .Vicente ele fora \ sua Importância,
no entanto, vai muito alem eleste circunstancialismo de car

reira profissional. Durante o reinado de D.João V o nome de



Ludovice está associado ás principais obras do Magnânimo,

nomeadamente a Mafra, cujas propostas estéticas cons

tituem uma demonstração do pensamento oficial sobre

arquitectura. É porventura mais evidente conhecer as opções

do artista através das obras construídas pois num claro

processo de nacionalização Ludovice expressou-se em ter

mos teóricos apenas perante obras concretas em fase de

realização. Conhecem-se dois textos escritos onde Ludovice

expõe algumas das suas convicções. Um diz respeito ao aque

duto das Águas Livres em Lisboa, o outro trata da Capela de

S.João Baptista na igreja de S.Roque.

0 primeiro terá sido escrito em redor de 1746 e

constitui a resposta a uma carta do prior da freguesia de

S.Nicolau onde lhe é solicitado um parecer sobre o material

a utilizar nos canos dos repuxos das águas livres. O motivo é

pueril e parece mais um pretexto. Mas perante as hipóteses

que se colocam, a pedra ou o ferro (havendo defensores para

ambos), o parecer de Ludovice seria arbitral. 0 pedido do

prior é feito em nome de D.João V e pelo tom da resposta de

Ludovice, bem como pela reunião de pequenos factos com

provativos, verifica-se que devia ser pouco sereno o ambiente

entre os arquitectos. De facto uma questão menor ganha

contornos de polémica e o tom contundente de Ludovice

indicia uma demosntração de força com argumentos funda

mentados na tradição europeia virados contra o partido dos

engenheiros, sendo particularmente visado Custódio Vieira e

também Manuel da Maia. Sendo-lhe pedido um parecer téc

nico Ludovice adianta argumentos que vão mais além, não se

limitando a expor uma sabedoria prática antes propondo e

justificando soluções de natureza estética. A opção pelos

canos de pedra afigura-lhe óbvia, por razões de saúde públi

ca: a pedra permitia, com mais fidelidade que o ferro, preser

var a água na sua pureza de gosto e de cheiro O material

recomendado seria pois a pedra, o lios do Samouco, por ser

transparente, sólida, e dura, sem fios. nem lezis, e sem o

tal ingratofedor de enxofre. Para a água destinada \pompa.

recreação, e dilicia. aí sim, tal como em Versalhes, em cer

tas fontes romanas ou em Ausburgo. podia usar-se o ferro.

Tais fontes, na concepção de Ludovice. deviam ser. como em

Augsburgo. compostas por estátuas ele bronze feitas por

escultores célebres, circunstância que não foi seguida nos

toscos chafarizes construídos por Mardel. Ludovice quer

guardar distância do processo da obra, recomendando a con

sulta do profissional que aí assiste "a título de archyteto" .

Confessa que o monarca lhe havia encomendado vocal

mente a direcção de todo o aqueduto mas que os seus pro

jectos haviam sido espiados, embora sem resultados finais

positivos. Em seu entender os que se ocupavam do aquedu

to, ou disso tinham fama, como diz em tom sibilino, não

pe>diam mostrar cousa, que valha, embora não se dispen

sassem de receber consideráveis ordenados. Ludovice deli

neou então vinte e tantos riscos para uma obra rústica e

campestre, circunstância conhecida de D.João V que lhe

expressou o seu agrado, ordenando apenas a substituição das

armas do Senado pelas armas reais. O projecto de Ludovice

acabou por náo ser executado por razões que o texto náo

explica. Mas o alemão critica asperamente o aqueduto cons

truído, as suas excessivas despesas, a sua incomodidade e

defeitos, as suas formas anacrónicas:

destes excessos tão desnecessários resultou fazer-

se huma obra taõ espantosa, e desforme, com arcos.

como fora sobre algum rio caudaloso, que

impedisse fazer-se huma obra accomodada para o

que o caso pedia; e por huma forma tão reprovada

há séculos, como be a gótica, e desagradável, efora

de toda a razáo da geometria. (1)

Este objecto bárbaro, tosco e espantoso, disforme e

sem compostura responsabilizava Custódio Vieira, alcunhado

por Ludovice de llerodes do aqueducto. Segundo este relato

Custódio Vieira apresentou a Ludovice. por duas vezes, os

desenhos do projecto segundo uma lógica que confia mais na

esperteza que na sabedoria. Ludovice critica-os asperamente:

riscado em duas folhas de papel, a saber, planta e

alçado, tudo enfeitado, e mascarado com murta

variedade de tintas, e ospilares, e arcos tingidos de

vermelho, sem a obra ser da dita côr: o que só serve

para fazer pasmai: admirar, e encantar, com estas

gaitarias, os ignorantes, e edtotas (1)

As criticas estcndeni-se elepois a Mardel e à sua Mae

1 1 > \o*i da G s.u.ma. 0 Aqueduto das Aguas Livres e u Arquileclo LuuW

(2) Idem
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dÁgua às Amoreiras, espécie de casa-forte que não

respeitou o sítio previamente acordado, em S. Pedro ele

Alcântara. Para Ludovice a construção do aqueduto não se

colocava nunca em termos estritamente técnicos, divergindo

certamente do pensamento dos engenheiros portugueses

bem representados por Custódio Vieira. Claro que Ludovice

não era um anjo e não se segue que Custódio Vieira o fosse.

Estas disputas mostram que o aqueduto era um fruto apete

cido pelas quantias que movimentava e servia também como

obra de afirmação dos engenheiros portugueses que D.João V

subalternizara. Ludovice, sem descurar os ataques a

Custódio Vieira, não perde de vista a crítica à obra. O que

estava em causa era todo o ordenamento e monumentali

dade de uma parte da cidade para a qual D.João V lhe pedira

planos visando a construção de uma nova Patriarcal com a

extensão dé S. Pedro de Roma, acompanhada de um semi

nário e uma faculdade de cânones - tudo inserido numa

freguesia para a qual também fez plantas. 0 projecto do

aqueduto inseria-se neste núcleo e sendo uma estrutura uti

litária não podia deixar de ser também fonte de embeleza

mento da capital. Mas para Ludovice a evolução do aqueduto

mostrava que essas obras não eram mais que gado sempas

tor. O significado deste episódio polémico revela a tensão

permanente entre conceitos, métodos e gostos diferenciados,

para além de profundas rivalidades profissionais entre o

arquitecto preferido de D. João V e os engenheiros militares

portugueses.

Mas fica para Ludovice uma fama de génio azedo

que em Portugal é tido por defeito. Reencontramos esse esta

do de espírito a propósito da Capela de S. João Baptista na

igreja de S. Roque. Não iremos aqui historiar todos os factos

relativos a essa Capela mas centraremos o debate nas

questões teóricas tratadas, elegendo as quatro cartas mais

importantes enviadas de Lisboa para Roma.

A primeira data de 26 de Outubro de 1742 e aí fica

delineado, em termos gerais, o programa a que a obra elegia

obedecer. Define-se a obra: uma capela destinada a um

espaço determinado, localizado na igreja de S.Roque em

Lisboa; solicita-se o melhor arquitecto de Roma e pede-sc

-lhe um desenho para controle da obra por parte do

encomendador. As ideias seguintes decorrem destes dois

pontos prévios Depois o arquitecto escolhido teria toda a

liberdade para explanar a sua caprichosa ideia, facto que

mais tarde será bastante esbatido. Impunha-se-lhe desde já

que usasse de toda a casta de mármores
mais raros e vis

tosos, excelência decorativa depois extensiva aos bronzes. A

síntese final devia constituir uma articulada exposição do

preciozo da matéria com a bizarria da arte. Uma prosa

mais circunstanciada impõe o programa iconográfico, justifi

cado com citações de um dos corifeus da reforma tridentina,

S.Carlos Borromeu, inequíva e duradoira fonte da arte por

tuguesa e da sua sabedoria religiosa.

A carta de 6 de Fervereiro de 1743 reitera e desen

volve este programa agora sob a forma de advertênciaspara

o architecto, conhecidos que foram os desenhos entretanto

enviados de Roma. Os riscos foram considerados de bom

gosto mas são desde logo avançadas algumas críticas em

ordem à magnificência final da obra e ao seu estatuto régio.

Essas críticas visam a reposição da tradição romana do sécu

lo XVII, citando-se a propósito os exemplos respectivos e

invocando-se de novo S.Carlos Borromeo. Era Ludovice a

impor as suas convicções e o rigor clássico romano que co-

nhe-tera em finais do século anterior e que' em sua opinião era

o mais apropriado para a grandeza de uma capela real. A

carta de 9 de Março de 1744 começa com a inequívoca afir

mação da hierarquia da obra. Recebidos os desenhos de

Roma estes são aqui criticados e devolvidos para correcção

do projecto inicial. Ao mesmo tempo relembra-se que os

desenhos da capela terão de ser conformes ao gosto dé

quem a manda fazer; de seguida e de modo mais impe

rioso, ordena-se que se faça a ditta Capella. segundo a

mente de seu dono

Estas críticas, estas ordens e a obra final colocam a

questão da autoria da Capela ele S.João Baptista nas suas

exactas dimensões - estamos perante o produto duma troca

cultural entre Lisboa e Roma aliaves dos arquitectos interve

nientes \ Capela loi paga por Lisboa, aqui c definida nas suas

linhas essenciais, aqui e criticadas, resta a Vanvitelli 8CC-

modar-se aos ditames elo dono. isto e. ele D João V \ carta ele

2<) ele Maio ele 1744 resulta ela eslranheva manifestada em
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Roma quando da leitura das críticas de Ludovice. A resposta

azeda deste só é possível porque na sua rectaguarda se

encontra D.João V Essa carta é a mais importante de todo o

processo porque constituiu uma espécie de confissão total de

Ludovice, sendo por isso o mais notável esforço de legiti

mação das posições assumidas. O texto discorre sobre a

temática do centinado, isto é, da linha curva ou circular con

tra o enfadonho rectilíneo. A excelência da linha curva é

defendida nestes termos:

aos edifícios circulares antigos devemos a architec

tura, e é tncontrastavel o ser o circular mais per

feito e mais permanente que o rectilíneo. (1)

É em nome dessa perfeição que Ludovice expõe a

sua sabedoria, citando ecleticamente os nomes dos grandes

arquitectos e respectivas obras entre os séculos XV e XVII.

Assim encontramos sucessivamente: Bramante e S. Pietro in

Montorio, Sangallo e o vestíbulo do Palácio Farnèse, Miguel

Angelo e a Capela dos Sforza em Santa Maria Maior; acres

centa os nomes de Rafael, Rainaldi, Bernini, Pedro de

Cortona, bem como as obras de Borromini para S.João de

Latrão. No campo teórico cita Vignola e Scamozzi. omitindo

curiosamente o tratado de Serlio que Ludovice muito usou

nas suas obras. A coerência destas citações, entre si e com a

realidade portuguesa, reside precisamente no carácter
ecléti

co dos nomes reunidos nos quais se contam alguns dos

importantes criadores do sistema clássico. No entanto

Ludovice não perde o pé e impõe uma lógica própria dos

lugares e das tradições, nomeadamente quando afirma a

propósito das obras de Sangallo e de Miguel Angelo:

e a obra está em Roma, e ha de ser à romana. (2)

Ludovice é evidentemente um apreciador da arqui

tectura romana mas por necessidades de argumentação

recorda que esse género artístico tem uma expressão univer-

sal, da Europa à Ásia. Da produção europeia destaca
a arqui

tectura francesa (que chega a considerar superior à

romana), desde Henrique II ate aos tempos nioelcrnos. com

destaque para o período de Luis \IV Se' ludovice podia ser

juiz em causa alheia, outro tanto náo acontece quando refere

o exemplo da arquitectura portuguesa, recomendando ao
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arquitecto romano que se informasse sobre o que aqui se

fazia. Dito de outro modo, Ludovice só podia referir-se às

suas obras para a Patriarcal, Sé de Évora e Mafra, por consti

tuírem os núcleos mais adequados à suas convicções.

Um dos homens que não apreciaria Ludovice era

certamente Manuel da Maia (1677-1768). Ao percorrermos

sua biografia verificamos que este homem chegou à arqui

tectura e ao urbanismo através de um percurso usual entre

nós: chega por via, não da arte. mas da engenharia militar. É

um dado fundamental para entender as suas ideias, opções

e propostas. Maia frequentou a Aula de Fortificação, traba

lhou em Peniche, Abrantes e Tancos, tomou parte no cerco de

Badajoz; brigadeiro em 1738, fidalgo da Casa Real, guarda-

mor da Torre do Tombo (1745), membro da Academia

Portuguesa de História (1748); fez levantamentos urbanos

em Lisboa, opinou sobre o Aqueduto e é autor da Câmara

Municipal do Redondo; em 1754, já com Pombal, é con

sagrado como Engenheiro-Mor do Reino, aos 77 anos de

idade! Era um sonho antigo. Nos começos do século Manuel

da Maia tudo fizera para ser nomeado, quando o cargo esta

va vago. Em 1708 e 1713 fez duas traduções, de .António de

Ville e Pfeffinger que de nada lhe valeram pois D. João V

preferiu nomear Manuel de Azevedo Fortes, escolhendo o

rigor das ideias e a sua modernidade.

Pombal ao escolher Manuel da Maia opta pelo pas

sado e pela mais arreigada tradição portuguesa. Estamos

numa fase pós-terramoto de 1755 e face à necessidade de

reconstruir Lisboa. É a grande oportunidade da sua vida:

também Pombal tem então a sua grande oportunidade de

afirmação de um poder pessoal despótico beneficiando da

rapidez e determinação com que enfrentou as sequelas do

cataclismo. Estes elois homens encontrar-se-áo nestas cir

cunstâncias marcadas por urgências prementes a que

Manuel ela Maia responderá com um receituário que e a

resposta a uma problema urbano, pratico e preciso.

Quando chega o momento das grandes ded

Pombal tem ao seu dispor varias alternativas tanto pessoais

como programáticas. De modo algum Portugal estava

desprovido de' teorias e de realizações Havia em Portugal
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tradições urbanas multiseculares, raramente teorizadas, mas

que se impunham como modelos já testados. Por isso ao

escolher Manuel da Maia para mentor da nova capital

Pombal escolhe uma determinada orientação e privilegia

uma corporação específica, a dos engenheiros militares, com

o seu ensino, com a sua carreira, com realizações concretas

nomeadamente nas cidades fundadas no ultramar, com um

corpo teórico organizado, dotado de conceitos e método.

Assim era pelo menos desde Luis Serrão Pimentel autor que

Manuel da Maia se mostra incapaz de actualizar teorica

mente. Assim sendo a escolha de Pombal representa a con

tinuidade da mais profunda tradição dos militares portugue

ses e nos seus valores. Deste modo e em termos de teoria

urbana nada é profundamente inovador no receituário de

Manuel da Maia, embora o improviso também esteja

ausente. Na verdade Manuel da Maia é um homem de cul

tura seiscentista e a preferência dada aos valores que repre

senta simboliza a consagração de uma ideologia urbana que

agora tem finalmente oportunidade de moldar a fisionomia

da capital do Reino e do Império.

O pensamento urbano de Manuel da Maia está liga

do à resolução de um problema concreto e urgente, recorde-

-se uma vez mais, está expresso na Dissertação que produ

ziu no pós-terramoto. É um texto dividido em três partes,

datadas sucessivamente de 4 de Dezembro de 1755, de 16 de

Fevereiro de 1756 e de 31 de Março deste mesmo ano. O

texto de Manuel da Maia não constitui por isso mesmo um

Tratado nem tem a disponibildade intelectual para discorrer

por conceitos. O estilo literário acompanha estas circunstân

cias perfilando-se como um arrazoado, polvilhado de cons

tantes reiterações e sem clareza expositiva. O grande dilema

que se coloca a Manuel da Maia diz respeito ao local de

reconstrução de Lisboa: sobre os escombros da cidade arrui

nada ou em lugar livre de pré-existências? Com facilidade se

percebe que Manuel da Maia preferia a segunda solução pois

seria assim possível conceber um desenho urbano que a si

próprio se justificava, sem ligações a escombros ou a

condições ambientais. Esta era aliás a solução já recomenda

da por Luis Serrão Pimentel que, sendo vivo, subscreveria

com entusiasmo a preferência de Manuel da Maia. Mas o

velho engenheiro para defesa da sua escolha socorre-se ape

nas dos embaraços jurídicos e materiais decorrentes da

primeira hipótese, e não colocando o problema em termos

de cultura artística empobrece naturalmente o seu texto. De

modo timorato deixará a decisão nas mãos do rei e avança

com os seus cinco modos ou propostas.

O tom depreciativo com que analisa a cidade velha

agora em ruínas é bastante elucidativo logo na primeira

solução. Maia propunha-se restituir a Lisboa a sua antiga

fisionomia, avançando porém dois elementos normali

zadores: os edifícios todos colocados à mesma altura e as

ruas com a mesma largura. Interessava-lhe pois eliminar os

prédios muito altos com receio de novos terramotos bem

como as ruas estreitas, a que chama ruas de aborrecivel

uzo. No fundo Manuel da Maia propunha-se cortar com o

passado urbano de Lisboa e com os seus valores visuais mais

permanentes e fascinantes.

A segunda hipótese é idêntica à primeira em

intenções e conteúdos. De novo se propõe a eliminação das

ruas estreitas e a sua substituição por ruas largas pois assim,

em seu entender, ficava Lisboa maisformosa do que dantes

era. Como se vê Manuel da Maia reduz a formosura a um

puro jogo métrico, confundindo a prévia importância da

geometria com o resultado final do planeamento urbano.

Ainda nesta hipótese os edifícios deviam agora permanecer

com o mesmo número de andares que possuíam antes do

terramoto, avançando com a defesa dos interesses patrimo

niais dos proprietários. Esta era contudo uma solução que

desagradava ao seu desejo de uniformização que em Manuel

da Maia é também sinónimo de beleza.

Na terceira proposta começa a elesenhar-se uma

solução mais radical. Manuel da Maia mantém as ruas largas

balizadas por casas uniformes com apenas elois andares,

Como contrariedade apontava unia vez mais os problemas

que surgiriam com proprietários e inquilinos A raelicalizaçáo

de soluções aumenta no quarto moelo quando recomenela

arrasar toela a zona baixa da cidade para que o terreno plano

ficasse normalizado. Para tanto eliminar-se-iam as diferen

ças de nível, suavizavam-sc as subielas, proporcionava-se



uma melhor correnteza de águas. Os edifícos seriam conce

bidos de modo a que a sua altura não excedesse nunca a

largura das ruas, por receio de novas catástrofes.

É claro que a sua preferida é a quinta solução na

qual propõe que a Lisboa arruinada ficasse entregue a si

própria, levantando-se do modo que os proprietários enten

dessem. A nova cidade deveria nascer num espaço livre entre

Algés e Pedrouços pois aí as vantagens eram múltiplas. Nesse

campo dócil não existiam entulhos nem indeminizações a

pagar e considerava Manuel da Maia que eram mais vanta

josas as vistas sobre o rio e as praias. Neste caso a arquitec

tura, submetida a uma lógica urbana unitária, devia organi-

zar-se por repetição de um módulo genérico: os prédios,

nova realidade emergente, deviam possuir o mesmo desen

ho de portas e de janelas e teriam a mesma altura ao longo

de toda a quadricula. É fácil imaginar que num tal espaço

seriam nulos os pontos visuais de referência e uma tal cidade

não seria mais que um louco espaço concentracionário pro

posto a cidadãos facilmente manipuláveis. Era esta no fundo

a lógica inerente ao pensamento militar sobre a arquitectura

e o urbanismo. Por isso, talvez em momento de lucidez.

Manuel da Maia propõe cores diversas para cada rua e cada

freguesia.

Maia socorre-se na sua argumentação de vários

exemplos. Em Portugal elogia apenas a clareza das ruas de

Tomar. Quanto às fontes estrangeiras Manuel da Maia elege

como modelos a seguir pela nova Lisboa, as transformações
urbanas de Londres e 1\irim. De uma e de outra Maia elogia

apenas o carácter ordenado e rectilíneo das suas ruas, cir

cunstância que constitui uma excessiva simplificação pois

Manuel da Maia tudo reduz a um jogo de linhas rectas. Ora,

por exemplo, em Turim as alterações não se limitam a um

mero jogo de linhas rectas ou a um exercício de paralelas e

perpendiculares. Olhando o mapa da cidade fácil é verificar

qua a sua principal artéria, a Via dei Pó, se perfila de modo

oblíquo face ao reticulado, o que não é circunstância menor.

Mas é ainda a propósito de Turim que Manuel da Maia dis

creteia sobre a vida e o tempo das cidades, criticando a união

entre o velho e o novo! E avança a propósito uma frase extra

ordinária, segundo a qual o formar huma cidade de novo

sem attenção mais que a ella própria, unidoa a outra

antiga, como em Turim, será mais divertimento que tra

balho. De facto não é mas Manuel da Maia deu nesta frase o

melhor de si mesmo.

Este exemplo urbano de Lisboa motivou uma répli

ca portuense protagonizada por José de Figueiredo SeLxas.

natural dos arredores de Viseu e falecido no Porto em 1773,

tendo sido sepultado na igreja da Ordem Terceira do Carmo.

obra de sua autoria. A sua formação inicial processou-se no

domínio da pintura, tendo traduzido o célebre tratado de

Andrea Pozzo, em 1732, juntando-lhe comentários de

natureza técnica, nomeadamente a invenção de uma

quadrícula que permitisse transpor os desenhos para as

abóbadas. A forma da quadrícula irá acompanhá-lo vida fora

como veremos. Com Nasoni trabalha nas tribunas da Sé

portuense, em 1734 e na Capela Nova de Vila Real de Trás-os-

-Montes em 1745. Como o seu mestre Nasoni também

Figueiredo SeLxas passa a gerir obras de arquitectura sendo-

-Ihe atribuídos trabalhos na capital transmontana: duas

fachadas, a da Capela Nova e a da Capela do Solar de Mateus.

Numa data compreedida entre 1759 e 1769 deve ter

escrito o seu Tratado de Ruação. num momento em que a

cidade do Porto inicia vastas obras de fomento e realização

urbana. O autor justifica-se dizendo que A cidade do Porto.

onde tenho assistido muntos annos. me deu motivo a esc

rever hum Tratado da sua Ruação para offerecello ao

Senado da camera. desejando com elle persuadilio a que

ordenasse emendar alguns dos principais defeitos da

Ruação da ditta cidade.

A oportunidade estava assim justificada pois o texto

de Seixas é uma espécie de ante-projecto radical dirigido a

Sebastião José de Carvalho e Melo. então Conde de Oeiras.

Para Seixas Pombal ití o Pai da Pátria, um poderoso protec

tor das artes e manufacturas, afirmações genéricas que o

autor se esquece de justificar e que de nada lhe valeram. Na

mente do artista estava certamente o exemplo lisbe>eta de

Manuel da Maia e das suas Dissertações, com a pequena

diferença ele. ao que tudo indica, ninguém ter solicitado qual

quer texto a Figueiredo Seixas O elogio ela Lisboa de Manuel
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da Maia surge logo na dedicatória: a direitura das ruas, a sua

largura e proporcionalidade, o pavimento das calçadas, a

fachada uniforme das casas, tudo em favor do bem comum.

Ora o autor pretende alargar a aplicação da execelente ruação
da capital do Reino e vai propô-lo com algum delírio. Seixas

tem presentes estes exemplos e o texto molda-se a essa pre

mência de mostrar conhecimentos e reverências e assume

claramente o estatuto de um receituário que visa um proble

ma concreto a resolver. Intitulá-lo de Tratado, como o fez o

seu autor, é um eufemismo.

Mas, respeitando o título, o Tratado de Ruação é

um texto manuscrito dividido em duas partes: a primeira

trata do modo de edificar perfeitamente uma regular

povoação, enquanto na segunda se ocupa do modo como a

fealdade das plantas das povoações antigas deste reino

devem-se fazer formozas; ao texto junta três páginas de

maus desenhos ilustrativos e demonstrativos.

Como o título indica a dominante do texto é a

ruação ou modo de fazer ruas direitas, módulo racional com

o qual o autor esperava realizar a formosura geral, como

Maia pensava para Lisboa e antes deles, tantos outros enge-

nheiros militares desde, pelo menos, Luís Serrão Pimentel. Na

verdade esta valorização e exclusividade da linha recta faz

parte da cultura média de qualquer engenheiro desde o sécu

lo XVI e está habitualmente presente nos projectos utópicos

como o de José de Figueiredo Seixas; a partir da linha recta a

composição alarga-se até formar uma quadrícula ordenado

ra, aspiração de todos os sonhadores de um mundo regulá

vel e controlado, ideia já expressa visualmente na Sforzinda

de Filarete. Será pois difícil enquadrar o nosso autor em ca

tegorias estilísticas recentemente elaboradas, sendo preferí

vel inseri-lo nas típicas formas do pensamento geométrico

que domina a teoria portuguesa sobre arquitectura e urba

nismo. Na verdade, Seixas como Manuel da Maia fica fasci

nado pela lógica geométrica que vai desenvolvendo no papel.

Ambos se esquecem que uma cidade é outra coisa

Como dissemos o autor português parte da conjun

tura portuense, do seu conhecimento da urbe que Nasoni

havia transformaelo num determinado sentido e que Seixas

se propõe agora negar e levar para novos rumos.

Surpreendentemente, num paradoxal delírio racionalista,

Seixas informa-nos que o intento da sua utopia não se confi

na ao espaço de uma cidade mas pretende abranger todo o

país, solicitando ao Rei, caso lhe agradasse, a sua transfor

mação em Lei, como forma de emendar a geral fealdade e

construir a formosura futura; para justificar tamanha mag

nitude programática recorria à lusitânia basófia de até então

ninguém haver escrito sobre semelhante matéria; com este

propósito delirante, certamente que não.

A primeira parte do seu Tratado ocupa-se duma

situação ideal, a delineação de uma cidade em terreno sem

pré-existências. É um desejo antigo dos engenheiros mili

tares de passarem ao terreno as lucubrações do seu espírito.

Simplesmente com Figueiredo Seixas o desejo é uma pura

abstracção voluntarista que pretende impor a todo o ter

ritório nacional, esquecendo as variadas especifidades locais

e regionais, as divergências e as heranças históricas, as vari

antes ambientais. Seixas pretende abolir a diferença por

meio de um esquema racional que uniformize o diverso. É

por isso utópico e, como todas as utopias, também esta se

auto-justifica pelo bem geral da sociedade. Mas a igualdade

que propõe é apenas uniformidade e vigiada uniformidade.

O seu módulo é o quadrado e munido desta figura

pretende ordenar Províncias, comarcas, freguesias, courelas.

não se detendo com rios ou montanhas, pois o seu desejo é

também aplainar. .enfim, metido nesta quadrícula Portugal

ficaria, nos desejos de Seixas, um país quadrado. .As cidades

cresceriam assim, como mostra num desenho esquemático,

dentro de uma quadrícula, com ruas grandes e largas, for

mando perpendiculares, com uma rua diagonal e dentro de

uma área ordenada por um genérico círculo que lhe definia

os limites. As casas, para as quais apresenta desenhos,

regiam-se pelo princípio da uniformidade e peir uma estrita

funcionalidade que recusava o ornamento. A comodidade

das habitações pressupunha a observação elas tradições

inglesas, com a existência de vidraças e a preferência pelas

janelas ele peitoril sobre as quais largamente discorre: no

mesmo sentido do bem estar geral se insere a preocupação

com o abastecimento ele agua e com uma serie ele cquipa-
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mentos destinados ao bem comum. Para a cidade capital

previa um palácio régio, construído de preferência num sítio

alto.

No interior a cidade teria praças, proporcionadas à

sua grandeza, com funções variadas, tudo perfeitamente

regulado e fundamentado numa lógica que é mais aritméti

ca que urbanística. A esse nível Figueiredo Seixas glosa de

novo o texto de Pimentel escrito no século anterior a que pre

tende dar uma feição mais civilista, justificada pela piedosa

intenção de dar felicidade aos povos.

O espírito militar de Figueiredo Seixas vem clara

mente à superfície na segunda parte do seu tratado quando

se ocupa do modo de emendar os defeitos urbanos do Reino.

Prevê então toda uma hierarquia de funcionário encarregues

de ciclópicas tarefas. Assim prevê a existência de um Ruador-

-Mor sediado na capital do Reino; depois há uma série de de

Ruadores de Comarca, uma espécie de agrimensores, cuja

função consiste nas emendas ao território e sua inserção

num tabuleiro de jogo de damas. Depois desse trabalho os

ruadores voltam à capital com os seus levantamentos e retor

nam às comarcas com o planeamento já aprovado pelo Rei e

cuja execução será vigiada pelo Juiz de Ruação. O Ruador é

pois um funcionário do Estado que zela pela quadrícula e

defende os direitos dos proprietários: não se pode edificar

sem a respectiva licença ou num sentido contrário ao regu

lamentado, circunstância que pode acarretar a demolição da

obra. Para Seixas o urbanismo é uma questão de polícia, de

juízes, de coimas. O Estado, sob o pretexto do bem público,

preparava-se assim para ser omnipresente, aniquilando

todos os localismos e regionalismos. Em suma compete aos

ruadores endireitarem todo o Portugal desordenado preven

do 40 anos para esse efeito, à falta de um terramoto provi

dencial que tudo facilitasse.

PEQUENAS COISAS

Depois há nas bibliotecas portuguesas um conjunto

vasto de textos de qualidade diversa. Sirva de exemplo

Paulino Pereira que sabemos falecido no Hospital da Ordem

Terceira de Jesus, na tarde ele 4 ele Julho de 1743. O texto de

Paulino José Pereira pouco mais representa que uma curiosi

dade para eruditos. Trata-se de uma colecção de textos ma

nuscritos, com 53 Ws., fazendo lembrar um caderno de

aprendizagem onde o autor ia registando apontamentos de

leitura; não parece, contudo, o rascunho para um projecto de

maior envergadura.

Este texto descontínuo quanto ao conteúdo incia-se

com uma tabuada singela e dobrada. Depois regista algumas

definições de geometria, com a habitual sequência ponto-

-linha-superfície, raciocínio tributário dos Elementos de

Euclides. O autor ensaia então alguns exercícios de geome

tria, gizados com especial ênfase em torno do círculo e do

quadrado, a propósito dos quais vai introduzindo singelos

desenhos arquitectónicos sobre cimalhas, portais ou mesmo

um relógio. Mas o carácter destes esboços provém mais

duma extensão da geometria que dum verdadeiro exercício

arquitectónico. A partir do foi. 37 o autor faz um Compendio

que não é mais que um resumo do livro de Vignola sobre as

cinco ordens de arquitectura. Sendo um resumo, muito

próximo do que modernamente chamamos fichas de leitura.

o autor mantém o carácter didático e técnico do texto de

Vignola. Os tlesenhos que inclui destinam-se a exemplificar a

métrica das propostas de Vignola e giram em torno da base e

dos capitéis das cinco ordens. Na parte final deste manuscrito

faz o autor uma Diferença que ha entre os methodòs de

Scamozi Paládio e Vinola. Trata-se de uma comparação

muito restrita (com o estabelecimento de semelhanças e

diferenças) pois abarca apenas os aspectos puramente

métricos das três propostas em análise, omitindo-se os

aspectos essenciais da cultura arquitectónica. Em suma o

texto deste autor mostra-nos como se aprendia arquitectura

em Portugal: copiando tratados e deles extraindo os seus

aspectos mais práticos.

Uma outra pretensão apresenta Valério Martins de

Oliveira na sua Advertência aos Modernos, publicada em

1748 e destinada a todos os que aprendem o ofício de

pedreiro e de carpinteiro. A obra e por isso oferecida a S. José.

patrono destes oficiais e começa com uma dedicatória ao

Sanlo, em latim. A intenção e oferecer aos jovens a experiên

cia ele um velho invocando para tal o exemplo ele Sócrates

que larde começou a aprender viola o que suscitou o riso dos

113



seus contemporâneos; mas como diz Valério, vale mais tarde

que nunca! Ora a sua experiência era a de um oficial mecâni

co que se socorre do seu saber fazer, colorido com umas

pinceladas tiradas de Euclitles e do Padre Manuel de Campos.

Para Valério a geometria era uma das sete artes liberais e

constituía a base da arquitectura e, por extensão, de todas as

artes pois, segundo o autor, Apeles fora bom pintor porque

era também um bom geometra. O seu livro não deixa de ser

um bom retrato do modo como em Portugal se entendia

arquitectura: um objecto sujeito a uma estruração geométri

ca que depois se ia fazendo em rigores de execução prática.

O texto tem pois a disciplina mental de um pedreiro que se

dedica à escrita e começa com definições de geometria: o

ponto, a linha a superfície. Quanto a estas últimas avança

com a preferência dos .Antigos pelo quadrado e pelo redon

do, figura que considera a mais perfeita e a mais agradável

aos olhos. Trata também das proporções e do cânon fundado

na observação, na métrica e na geometria do corpo humano.

Parte do umbigo como centro e com o auxílio do compasso

envolve o corpo no círculo e no quadrado, daqui retirando a

conclusão de que o homem é a medida perfeita porque tem

o corpo mais perfeito. Desta excelsa qualidade retira a con

clusão de que toda a arquitectura que se afasta do desenho

dessas duas figuras deve ter-se por falsa e náo natural.

Da observação destes excelsos paradigmas provém a

qualidade da arquitectura grega que Valério considera uma

paradigma historicamente inultrapassável. A helénica per

feição qualifica a arte romana pois foram artífices gregos

quem a edificou e lhe deram a sua admirável qualidade.

Valério não distingue as duas arquitecturas e o que de especí

fico cada uma apresenta e faz uma amalgama sem sentido

destinada a elogiar Roma como centro difusor de toda a cris

tandade.

No domínio dos conselhos dirige-se primeiro aos

encomendadores. Incentiva-eis primeiro a procurarem um

bom Mestre, alguém com um saber prático mas que possua

também algum gosto e que o informe sobre o montante elos

gastos; depois aconselha-o a apetrechar bem os operários

para que a obra se faça com rapidez tal como fizeram David,

Salomão e Alexandre! Transcreve aliás das Ordenações do
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Reino a parte respeitante às obrigações e deveres inerentes ao

edificar. O arquitecto fica arredado desta operação embora

Valério nos dê da palavra uma notícia histórica: trata-se de

um vocábulo grego que quer dizer principal fabricador,

sendo Vitrúvio o exemplo que ilustra a definição. Dá então as

medidas para edificar um templo ou uma casa, tomando

como paradigma S. Pedro de Roma. Mas as suas considera

ções reduzem-se à tecnologia, falando de alicerces

(recomendando o enterramento das madeiras e o uso do

pinho quando a estrutura assentar em água), das paredes,

dos arcos e das abóbadas. Apresenta então exemplos gráficos

de uma aflitiva falta de qualidade reduzindo a arquitectura a

elementares formas geométricas de confuso rigor. Na ver

dade este autor não consegue adiantar um único exemplo

aproveitável para edificar o que quer que seja e prova, pela

negativa, a utilidade imprescindível da tratadística interna

cional. Nesta sequência inclui uma Taboadas Geraes desti

nadas aos pedreiros, uma medidas do Reyno e avança como

exemplo da sua aplicação o arranjo do Terreiro do Paço para

as touradas!

Ora todo este arrazoado passa para o elogio da obra

de Mafra considerada exemplar. Louva D. João V e a sua

decisão de superar todos os templos da .Antiguidade, modo

como o catolicismo venceu também os errados cultos e a

reverência dos ídolos. Historia a construção, faz eco da

história da promessa e, sobretudo, louva o Federico e o modo

como, espalhando linhas, venceu o campo agreste. Dedica-

-Ihe uns versos, um romance e umas trovas. Em Mafra, de

modo explícito, louva três coisas: o zimbório, a grandeza do

convento e a captação de águas subterrâneas. Isto é, Valério.

extasia-se com aquilo que considera verdadeiramente difícil

para um pedreiro peirtuguês: fazer um zimbório, coisa rara.

fazer em grande num pais de pequenas obras e as águas,

obra utilitária. Em suma para o autor a arquitectura era um

exercício de destreza e estrita utilidade da qual não extrai

valores artísticos.
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V.A ESCULTURA: TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

1. A TRADIÇÃO

A escultura desempenha em Portugal o papel de

parente pobre das artes quanto à produção teórica, pelo

menos em termos quantitativos. Os grandes mestres da

renascença, como Chanterenne e João de Ruão, deixaram-

-nos escultura mas não um saber ce>dificado. Já vimos como

o próprio Francisco de Holanda lhe dedica poucas palavras;

Holanda era um pintor e estará por isso justificado. Tivemos

igualmente oportunidade de apreciar como no universo tri-

dentino uma certa escultura era dificilmente aceite. Da parte

dos escultores o silêncio será consequência da manutenção

dum exclusivo saber oficinal arreigado a práticas muito anti

gas, duma ausência de erudição como corolário da falta de

um ensino organizado segundo modelos clássicos o que, ver

dadeiramente, só acontece em Mafra depois de 1750 com a

encomenda feita a Alessandra Giusti.

Antes, na primeira metade do século XVIII, é o Padre

Ignácio da Piedade Vasconcelos quem avança com um texto

generalista e algo tradicional sobre a escultura. Nos

Artefactos, no sumário do Io livro, dividido em dezassete

capítulos, encontramos uma sucessão de enunciados sobre o

saber escultórico. Aí se trata da anatomia, da medida, da

composição, dos materiais e de tecnologias. Esta ordenação

tem alguma lógica face à situação portuguesa pois apresenta

um compromisso entre o passado e o presente.

O Padre Ignácio começa por fazer o elogio do corpo

humano pela seguinte razão:

porque nelle tem o homem no racionai o primeiro

movei das acçoens heróicas. (1)

Trata-se de uma afirmação inovadora e que enuncia

um sistema de valores bem diferente daquele que vimos jus

tificar a escultura tridentina. O corpo humano foi feito a

imagem e semelhança do Soberano Artífice que o colocou

na terra para domínio dos outros seres graças a posse ele um

juizo arguitivo, de um espirito voluntário e impulso labo

rioso. Todas estas qualidades estão sediadas na cabeça

humana, circunstância que a indica e justifica para medida

de representação, A esta convicção segue-se um verdaeleiro

( Obtido da Piedade Vasconcelos, Artefacto;» simetriacos. pa« I

tratado de anatomia, contemplando a descrição do esqueleto

humano, acompanhado por justificações historicistas reti

radas dos tratados. O Padre Ignácio cita Plínio e Vitrúvio e

com base nestes textos refere a obra de Fídias, Policleto,

Míron, Lisipo e Praxísteles; como Plínio, concluirá também

com a primazia da escultura sobre a pintura. Segue-se a

citação dos escultores modernos, como Donatelo e Miguel

Angelo, apresentados como vivificadores da tradição da

Antiguidade. Quanto aos teóricos que acompanham essa

escultura a resenha é bem informada, com a excepção

incompreensível de De Statua de .Alberti, texto que funda

menta e inaugura a metodologia clássica nos tempos moder

nos. Nada justifica esta omissão a náo ser a ausência de

modelos gráficos no tratado de .Alberti que o prejudica defini

tivamente face às necessidades elementares e prementes da

cultura artística portuguesa. Vai-se assim desenhando e com

pondo um conhecimento livresco pois o autor em circuns

tância alguma afirma conhecer as obras , originais ou repro

duções. Também não faz^u^u^rj^eferência^realidade
nacional mas, enfim, os portugueses não gostam muito de se

citar uns aos outros, já o sabemos pelo menos desde

Francisco de Holanda. Não por acaso João de Arfe é o

primeiro autor citado, seguido de Pomponio Gauricp (com a

confissão de que delle não achey o originai). Durer.

Jerónimo Penha e Daniel Bárbaro. Estes autores interessam

o padre escalabitano na medida em que propõem cânones

para o delineamento de figuras: assim Vitrúvio com o medu

lo 1/10, Daniel Bárbaro e Jerónimo Penha a partir do dedo

polegar, João de Arfe com o módulo 1/6 e Durer com a

relação 1/7. O texto que acompanha cada uma destas pro

postas é longo e meticuloso, indiciando leituras atentas

Após este exercício de cultura residual segue-se

enfim a proposta do Padre Ignácio, acompanhada peir estam

pas exemplificativas (gravadas peir Michel le Bouteaux). em

grande parte Influenciadas pelos modelos gráficos presentes

no texto ele' João ele Arfe Sendo a escultura a arte de repre

sentação do corpo o autor define-0 entre aquilo que esta

desde Ofim da barba ate ao nascimento dasfiernas. exclu

sivamente! Mas para uma representação total o módulo é,

porem, a cabeia, optando-se pela relação vitruviana 1/10. É



um módulo flexível ou que como tal deve ser considerado,

admitindo outras variantes como a relação 1/9, bem como os

nove rostos e um terço, pois múltipla é a realidade do corpo

humano. O autor discorre ainda sobre outras hipóteses.

como a consideração do dedo indicador para módulo, sendo

8 relação expressa em onças. Quanto à simetria feminina

considera-a similar à dos homens, pedindo apenas atenção à

maior carnalidade do corpo. Quanto aos meninos a medida

proposta é 1/5.

As questões relativas à métrica constituem ei grande

tema dos Artefactos. Porém outros assuntos ocupam o autor

embora com menor desenvolvimento. É o caso dos elemen

tos compositivos. O autor discorre então sobre as figuras

nuas e vestidas. Tendo presente a realidade portuguesa o

Padre Ignácio considera que as figuras nuas são as que tem

mais dijficuldade e as que dependem de mais sciencia.

Quanto às vestidas, as roupas lhe servem de capa. per

mitindo ao escultor tornear as dificuldades colocadas pela

exigência de uma correcta representação anatómica. A roupa

introduz também alterações métricas devendo nessa circuns

tância optar-se pelo módulo 1/10 para compensar o maior

volu-me do objecto artístico, sobretudo no sentido da largu

ra, e para que a figura ganhe um perfil mais esbelto. O autor

não deixa de recomendar que estas figuras tenham sempre a

cinta marcada, tal como o joelho de uma das pernas (para

que a figura possa exibir mais valentia), sem esquecer o pé

que deve estar bem visível. Informações complementares

advertem para a conveniência em fazer mais fina a roupa ele

baixo; de igual modo a capa deverá apresentar dobras soltas

e em queda, enroladas de modo que algum tanto tremo/ao

com o vento, que assim parecerão melhor. Iim traços

genéricos é esta a pose da maioria da escultura portuguesa

do século XVIII.

O último granele tema aqui tratado sao os materiais

e as tecnologias que lhe andam associadas A listagem dos

materiais, bem como a sua hierarquia, constitui um dado

essencial para o entendimento ele soluções ele' compromisso

expressas pelo autor, equilibradas entre as leituras eruditas

que fez e o conhecimento das tradições nacionais mais

arreigadas. A listagem começa pelo barro o que é um começo

aparentemente paradoxal. Mas a justificação vem logo a

seguir sendo de natureza religiosa e não artística. O barro

não é mais que uma genesíaca alegoria dajçriação, evocando

a origem e constituição primordial do corpo. Segue-se o

enunciado dos seus processos de trabalho, as especificidades

do material, os instrumentos a utilizar, terminando o autor

com a profunda confissão das suas inusitadas e enviesadas

convicções:

o fazerfiguras desta matéria, be cousa que poucos

usão por offlcio, e be mais para curiosos, que para

Escultores de madeira. (1)

Segue-se a pasta, um derivado do barro. O terceiro

lugar é ocupado pelos metais e sua fundição. Finalmente o

Padre Vasconcelos ocupa-se da madeira, material que.

segundo ele, qualifica o verdadeiro escultor, como já sc

deixava adivinhar pela última citação. É uma convenção

como qualquer outra mas com um claro significado de har

monização com a realidade portuguesa. Mas não deixa de

constituir um paradoxo pois choca com os pressupostos e os

exemplos inicias do livro. Na verdade o Padre Ignácio perde

uma excelente oportunidade de ter uma acção pedagógica

que acrescentasse valor erudito à escultura portuguesa Mas

a pedra e um material omitido no seu texto.

O conhecimento profundo existente em Portugal

sobre a a madeira obriga-o a ser breve Não deixa de fazer

uma listagem das madeiras mais usadas, acrescentando um

ou outro comentário à sua durabilidade e aplicação. E assim

que nos fala do bordo e do castanho, do cedro e do genipa-

po, elo cipreste e da laranjeira, etc. Seguem-se recomen

dações sobre o tempo ideal para as operações de corte c

exposição elos troncos, onde segue ele perto o texto vitruviano

O segundo livro constitui uma proposta de reno

vação temática da escultura portuguesa, listando o autor as

figuras dos Deoses fabulosos. E um texto longo e enci

clopédico, o mais longo na economia geral ela obra. onde faz

uma exposição retórica elos seus conhecimentos humanistas

filtrados pela sua crença católica Trata-se ele um caminho

novo Nao deixa ele ser muito português este meio ele tentar

inovar a escultura mais pelo lado do sigmticaelo que ela

1 1 1 Mui ih il.i I' iitUli Vim.iihi lm encfaclos sinictrucus p.
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forma. Mas os deuses da gentilidade, na sua mentida

descendência, lerão uma fortuna menor em Portugal e as

esculturas que os retratam e apresentam ficarão sempre

muito confinadas a lugares e circunstâncias específicas,

como é o caso mais óbvio dos jardins.

José Lopes Baptista de Almada confirma em 1749

esta visão livresca e tradicionalista da escultura, nas suas

Pretuias de adolescência. Na verdade quando faz a listagem

das melhores pedras, ordenando-as pela dureza, coloca em

primeiro lugar o mármore; mas logo acrescenta que este

material, devido à sua maior resistência, não serve para os

nossos curiozos, contrapondo-lhe a pedra de Ançã por ser

mais branda, apresentando como exemplo as figuras dos

Gerais da Universidade de Coimbra, de Claude Laprade. A sua

preferência vai toda para a madeira, elogiando obras da

cidade de Braga. Sobre a madeira faz. igualmente a listagem

das mais utilizáveis, falando do seu corte e das melhores

condições para o efectuar - na Primavera e com a Lua em

quarto minguante. O restante texto conserva a nomeação por

materiais e trata do barro, da pasta e das figuras fundidas em

bronze.

Baptista de Almada utilizou uma série de fontes

estrangeiras como Durer, Arfe, Jerónimo Penha, Euclides,

Daniel Bárbaro. Leonardo. Palomino, Pozzo, Arquimedes.

Aristóteles, Plínio. Dufresnoy. Quanto aos portugueses, igno

ra o Padre Inácio da Piedade Vasconcelos mas não se esquece

de Manuel de Azevedo Fortes e de Filipe Nunes, a sua fonte

principal!

2. A INOVAÇÃO: 0 CORPO COMO EXTENSÃO

As inovações da teoria da escultura são mais lentas

que em pintura. Os atavismos a remover eram também mais

profundos e pressupunham uma mutação de conceitos

nomeadamente quanto à relação com o corpo e sua repre

sentação, antes de se constituírem como códigos artísticos. E

nesse' sentido que se podem interpretar algumas conside

rações de Manuel de \zevedo Fortes na Lógica Racional, o

autor reforça a importância das normas em arte, pois todo 0

conhecimento é normativo e só deste' moelo se pode' atingir

a perfeição:

Todos os dias vemos homens de admiráveis talen

tos, que sem os preceitos da Lógica, mostrõa habil

idade rara: huns para cantar, outros para edificar.

outros para inventar, e construir maquinas, outros

para pintar, &c. mas disso mesmo devemos concluir,

que se achão adiantados, sem arte, e sem preceitos.

muito mais se adtantarião com elles. (1)

Grande parte do texto referido ocupa-se do corpo

humano, do seu conhecimento, descrição, funcionamento.

Entramos assim num domínio vital da história das ideias e

que, para o século XVlll português, legitima e dá fundamen

to à aceitação de uma nova dimensão figurativa. Fortes

propõe-nos de facto um outro corpo e uma outra esperança

sobre esse corpo. Já não é o corpo desprezível, condenado à

aniquilação, proposto pelos escritores tridentinos cujas con

cepções tiveram profundas repercussões na sua represen

tação, pintada ou esculpida.

O homem é então esse dualidade composta de

espírito e corpo, entidades opostas, bem diferentes nas suas

propriedades. O espírito ou alma, princípio tia inteligência, é

uno e indivisível, logo não tem extensão. O corpo, ao con

trário é móvel, divisível e pode representar-se. Para Fortes o

conhecimento deste último pressupõe o domínio da Física

pois o corpo é uma massa extensa, dotado de comprimento.

largura e profundidaetc:

e claramente vejo, que o meu corpo he huma maquina

composta de hum infinito numero de moles, e resaltos

inqyerceptiveis. fabrica admirável do Creador. dispos

ta, e ordenada em todas as suas parles, para todas as

funçoens, que sãopróprias ao homem. (1)

0 corpo é a mais admirável obra elo Criador no qual

todas as parle's, por mais mínimas que sejam, têm a sua

razão instiíicativa e particular Mias e elo conhecimento ele

nos meninos que podemos deduzir o próprio conhecimento

elo Criador.

Separados mas unidos no Homem graças â bondade

e sabedoria divinas, espírito e' corpo, têm um comercio

reciproco Para interpretar os movimentos elo corpo e

s Lpylca Racional, fi
(J) Idem



necessário conhecer a sua Anatomia. Sendo uma ciência des

critiva e interpretativa a anatomia permita conhecer a figura

dos corpos, a sua contextura a que se chama configuração

exterior; essa configuração permite entender as semelhanças

entre os corpos. A configuração interna permite entender a

infinidade de partes imperceptíveis de diferentes figuras,

unidas umas às outras, compactas. A relação do corpo com o

meio exterior produz sensações; para Fortes o corpo é inca

paz de ter ideias. O gosto ou a dor, sentimentos do corpo, não

representam objecto algum; o corpo só sente o quente e o

frio e sobre essas sensações a alma não forma ideia alguma.

No entanto Fortes abre uma excepção para a vista pois só as

suas sensações são acompanhadas de ideias que represen

tam os objectos. Parte do interesse do texto de Fortes reside

na sua classificação das ciências que divide em especulativas

(as que se detêm na contemplação do seu objecto sem pas

sarem a coisa alguma, como a matemática, a física, a geome

tria, a aritmética e a astronomia) e práticas. Estas, como diz,

vão além da contemplação, traduzem-se em obras, como a

Lógica e a Moral. Ora é destas ciências que nascem as Artes

que têm produzido huma maravilhosa utilidadepara o uso

da vida. Quanto às artes plásticas Fortes segue uma

definição consensual:

A Pintura, e a Escultura, que procuraõ Imitar a

natureza nos painéis, e nas estatuas; o que só con

seguem muy superficialmente; e ainda nessa super

fície, que imitao. ficaõ as suas obras muy inferiores

às obras do Craedor. (1)

As artes representam coisas ou, mais propriamente,

objectos. O objecto é o modo como a Ideia se representa

Mas o que é a Ideia?

he hum objecto espiritual e Intelllgtvel que à nossa

alma se representa Interiormente, que he o

Arquétipo da mesma Ideia. (2)

O objecto é pois o modo como a Ideia se represei i

ta, sendo que o objecto das nossas ieleias é Deus e todas as

coisas que criou. Na comunicação das ieleias usamos sinais

de que as palavras são um exemplo. Suponhamos um ramo

colocado na ombreira duma porta. O ramo é um sinal nalu-

lógica Racional pai: I

(2) Idem, pág. 14
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ral, reconhecido e identificado com facilidade; mas é em

simultâneo um sinal arbitrário pois, naquele lugar significa

que ali se vende vinho. Este exemplo, fazendo lembrar um

outro, o do homem com um chapéu, de Panofsky, leva Fortes

à conclusão de que sinal é aquilo cuja ideia, além do que re

presenta, nos faz vir ao conhecimento outra coisa muito

diferente. O sinal, sendo sempre uma convenção, pressupõe

outras realidades além da sua mera expressão formal e que

são descodificadas por um contexto que a tradição caucio

nou.

Toda a arte é uma representação, opera por sinais

que são a sua linguagem. Representando coisas do mundo, o

artista a elas acede de dois modos: através da sensação ou da

imaginação. A primeira exige a presença física dos objectos.

a segunda pressupõe e exige a sua ausência. Com a sensação

os objectos representam-se de modo mais claro, mais distin

to e com cores mais vivas - o oposto do que acontece com a

imaginação. O predomínio da representação das coisas pre

senciais reforça a ideia da arte como imitação, paradigma

clássico que Manuel de Azevedo Fortes mantém inalterável. 0

desenvolvimento e aprofundamento destas ideias em geral só

se produzirá após a denominada "escola de escultura de

Mafra" através do seu aluno mais brilhante. Joaquim

Machado de Castro.
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VI.A NOBRE ARTE DA PINTURA

1. A TEORIA ENTRE DOIS SISTEMAS

Depois de Francisco de Holanda a teoria da pintura

nào revela mais o fulgor nem o carácter sistemático atingido

pelo neoplatónico português. Pode dizer-se que de modo

global o tema central destes textos é o louvor e elogio da pin

tura acompanhado pela demonstração histórica da sua

excelência. No fundo propondo o estatuto de arte liberal para

a pintura, retirando-a do estatuto menor das artes mecâni

cas, os vários autores que iremos analisar, demonstram à

evidência a fragilidade do tecido cultural português, sobretu

do no domínio da aceitação pública De algum modo essa

necessidade, associada a outros condicionalismos mais

gerais (nomeadamente os resultantes do Concílio de Trento),

de tão absorvente, impede uma explanação e maturação

mais rica das ideias e uma maior individualização de textos e

autores.

De 1 572 data um texto de matriz profissional co

nhecido como Regimento da classe dos pintores que mais

não é que um formulário jurídico contendo deveres, normas

e sanções. Visa a normalização numa actividade onde essa

pretensão redunda sempre num empobrecimento da pro

dução artística. Nesse texto corporativo, retrato triste duma

triste situação, procurava estabelecer-se uma ordem e uma

hierarquia que fundamentassem a actividade de pintor desde

a aprendizagem até ao momento de independência profissio

nal. LIm raro aspecto cultural é constituído pela enumeração

hierárquica das motlalidades matéricas da pintura. De modo

convencional coloca-se em primeiro lugar a pintura a óleo,

seguida da pintura a tempera e, finalmente, do dourado ou

estofado. No primeiro caso o exercício de pintar deveria ser

prova de destreza em representar macenaria, paisagem c

alguas menudencias; para o caso do fresco a temática ver

saria Afigura ou lauor romano on grotesco; finalmente no

dourado deveria representar** hu rosto de vulto de bua

virgem de encarnação polida.

É ainda de teor profissional a Procuração ele l6l 1

pela qual os pintores de Lisboa, diriginelo-se a Câmara

Municipal, pedem isenção de' todas as cousas a que eslao

sujeitos os officiais mecânicos pretendendo cm simultâneo

uma equiparação com os ofícios e cargos nobres; no mesmo

sentido segue, em 1614, a enciumada Procuração de vinte e

seis pintores de têmpera contra os pintores a óleo.

Entretanto em 1615 com a Arte poética, e da pin

tura symetria retomava-se a especulação teórica sobre pin

tura. Foi seu autor Filipe Nunes, natural de Vila Real que pro

fessaria no Convento de S.Domingos de Lisboa, tomando na

Ordem o nome de Frei Filipe das Chagas e assinando várias

obras de carácter religioso. Quanto à fama de ser um bom

pintor seiscentista trata-se de algo que não foi comprovado e,

com probabilidade, a afirmação não passará de uma sim

pática expressão retórica. A sua arte da pintura é um texto

singelo centrado nos louvores e na demonstração de alguma

sábia erudição. Terá repercussão na cultura artística

nacional, pois é uma boa e simples condensação sobre pin

tura; tem uma reedição em 1767, quando eram já diversos.

senão divergentes, os parâmetros da pintura portuguesa.

Como era inevitável Filipe Nunes glosa um texto

estrangeiro, neste caso aNoticia generalpara la estimacion

de las artes, publicada em Espanha em 1600. tendo como

autor Gaspar Gutierrez de los Rios; mas no domínio das

fontes são múltiplas e diversificadas as referências que Filipe

Nunes vai fazendo ao longo do seu texto, circunstância que

confere um carácter essencialmente eclético ao seu pequeno

tratado. De facto aí anotações provenientes tia .Antiguidade.

outras vindas da sabedoria cristã (como S.Gregório e alguma

literatura conciliar)

A estrutura da obra compreende quatro núcleos

essenciais: os louvores da pintura, a perspectiva, a arte da

pintura e a enumeração dos géneros pictóricos. Com humil

dade, falsa ou verdadeira, eli/ nada pretender ensinar aos

sábios e peritos mas tão so divulgar essa arte junto dos

curiosos e preencher unia lacuna na cultura artística por

tuguesa

Moueume a isto ver afalia que ba de quem trata esta mate-

assi qui: dar motiuo a os que mais sabem, de sairem

a lux com mais experiência, para que assi nao custe tanto a

os aprendizes a que onlinariametite os Mestres escondem os

segredo da Arte, & parti que assi mais ilepressa se sayba.(\)
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Passado o prólogo Filipe Nunes entra nos louvores

da pintura. Os argumentos de Filipe Nunes são os tradi

cionais e neles encontramos a habitual panóplia das grandes

referências da Antiguidade: a narrativa de Plínio seibre Zeuxis

e Parrásio destinada a enunciar a pintura como um duplo,

como representação e ilusão, a definição das imagens icóni-

cas e das imagens éticas. O autor passa de seguida à enuncia

ção das funções da pintura: deleitar os olhos e evocar o pas

sado, preservando histórias e pessoas há muito desapareci

das; ora esse papel de registo não acontece sem consequên

cias pois o papel dessas imagens é didáctico, levando o obser

vador a uma vontade de repetir e superar façanhas célebres.

A pintura deleita ensinando e é bem mais eficaz que a

história dirá citando S.Gregório e o Concílio de Nicéia. A pin

tura faz mover os afectos, provoca as lágrimas, persuade,

ensina - donde se segue que a crítica muitas vezes dirigida às

imagens é destituída de valor:

Donde se podem repreender os Hereges que preten

dem tirar o culto, & uzo das Images, & daspinturas,

pois até os Antigos entendiam de quanta impostãn-

cia erào. (1) —

Recorre então a Cícero e a Plínio, uma vez mais.

para enaltecer o carácter moral da pintura e da sua necessi

dade conclui o seguinte:

que esta Arte tiuesse o primeiro lugar entre as ltbr

erats, porque sempre foy tratada de excelentísst\
mos engenhos (2) —J

Em seu socorro enuncia uma série de respeitáveis

personalidades que se dedicaram à nobre arte da pintura

como Platão, Filipe e Alexandre da Macedónia, Marco António

ou Cícero . Filipe Nunes recorre à história, citando Plínio,

para enunciar o carácter eterno da pintura: Polígnoto.

Calamides, Apeles. Zeuxis, Parrásio, entre outros, são citados.

Mas num discurso circular Filipe Nunes retoma e desenvolve

o tema da pintura enquanto arte liberal e di/ o que entende

por esta expressão. Assim liberal significa antes ele mais a

arte que suscita o exercitamento elo entendimento, da parte

superior do homem, das suas operações (apreender, com

por, julgar e discorrer) pois ioda a pintura se pode demons-

(1) Filipe Niim-vArle poclica. fi
(2) Idem. pág 72.

trar Filipe Nunes adianta que nenhuma outra arte tem tanto

que aprender, sendo difícil atingir e dominar todos os seus

segredos. Daí que os latinos já dissessem que era melhor ser

médico que pintor:

Dtserão Isto pela grande prolixidade que tem esta

Arte consigo. & também porque as faltas na

Pintura logo se deixão ver. & na Medicina não

porque se bum Medico acerta a cura he louvadopor

Isso, mas se a erra. &mata um homem a terra cobre

tudo. & não aparecem seus deffettos. (3)

Em segundo lugar, liberal significa que a pintura foi

e só pode ser exercida por homens livres, tal como acontecia

na Roma antiga onde os nobres estavam impedidos de se

dedicar a arte mecânicas mas não à pintura.

Filipe Nunes fala de seguida na perspectiva, capítulo

que constitui uma espécie de prólogo ao tratamento da pin

tura. O conteúdo da perspectiva sáo as linhas visuais, a

Óptica e a Specularia e os modos de ver são tripartidos: a

visão direita, a reflexa e a refracta cujas especificidades

provêm da relação óptica entre o olho e o objecto de per

cepção. 0 desenvolvimento deste capítulo mostra-nos um

Filipe Nunes mais próximo da teoria perspéctica de Alberti.

isto é, uma perspectiva essencialmente métrica sem as

nunces e a riqueza expressiva introduzida por Leonardo. Por

isso a relação olho-objecto é definida nestes termos:

Deitemos logo Imaginar, que a cousa que queremos ver

be hua vaza de bum pirâmide, a qual se forma dos

raros do ter, os qua espartem dó olho. como de centro

até a superfície & contorno da cousa vista. (4)

Mas a visão para Filipe Nunes não e um acto passi

vo mas uma permanente construção. O autor distingue alias

o ver simplesmente (não e mais que receber naturalmente a

forma e a semelhança ela coisa vista) elo ver prospecto : um

ver que vai alein da simplicidade, da simples apreensão do

objecto, mas que contem em si uma vontade que engendra o

próprio modo ele ver \ai entretanto enunciando alguns

modos de ver, ilustranelo-os com pequenos esquemas gráfi

cos, simples e didaticos Nao sao mais que a aplicação prati-

I il lilm.
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ca de alguns preceitos que se fundamentam na geometria

euclidiana, tendo em comum o principio da distância entre

o olho do observador e o objecto apreendido.

O autor avança então para a arte da pintura tendo o

cuidado de começar pela definição do conceito. Ora neste

ponto está bem presente o carácter enciclopédico de Filipe

Nunes e a sua relação literária com a pintura. Partindo da

concepção de Plínio, Filipe Nunes diz-nos que a pintura be

hua repreentação da forma de algua cousa, lançadas cer

tas linhas. & traças. Registe-se que o desenho é pratica

mente ignorado e que a esta definição simples o autor apre

senta apenas a tradicional divisão da pintura
- óleo. tempera,

fresco e pergaminho. Cada um destes sub-géneros tinha em

comum a perspectiva e suas leis já anteriormente tratadas;

mas a especificidade da pintura residia não tanto aí mas no

modo adequado como cada pintor, em cada pintura, dis

punha as tintas e as cores e manejava dois conceitos essen

ciais: o claro e o escuro, fosse por antinomia fosse por acor

do gradativo. Em função da pintura da época, à escala ibéri

ca, esta será a fatia mais actualizada do texto de Filipe Nunes,

na sequência de Daniel Bárbaro. É celebre a sua exemplifi

cação prática da relação luz-sombra obtida a partir da prévia

fixação do foco luminoso e da observação do seu efeito sobre

um determinado espaço e sobre os objectos aí contidos;

nessa situação o pintor poderá observar os vários cambiantes

produzidos pela fonte da luz, as zonas mais claras, as zonas

de penumbra e o mais escuro, consoante a sua maior ou

menor proximidade:

& para que Isto melhor se entenda da luz, se pode

fazer experiência de noite á candea. aonda se verá

claramente o que he luz, & o que be escuro. (1)

Esta noção de claro escuro, sendo um artifício ele

pintura que terá os seus desenvolvimentos, recriava no fundo

o genesíaco momento da criação bem como uma série de

dualidades caras à cultura católica, como a graça e o pecado,

o bem e o mal, etc. São noções que não estão explícitas no

dissurso de Filipe Nunes mas que encontram plena actuali

dade e adequeação com a encomenda monástica da pintura

siescentista. Ora este artifício da candeia em espaço escuro

(II Filipe Nunes. Arte Poética, págs
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da ao autor a noção da própria composição em pintura, a

patir da modelação luminosa:

& se o pintor guardar esta orde, em breue tempo

alcançará o que há nesta arte, pêra saber releuar

bem huafigura, & quepareça sendopintada, que be

de vulto. (2)

Para além da distância e da luz, a pintura tem ainda

um outro parâmetro essencial: a simetria ou proporção con

veniente. Depôs de relembrar Policleto, cita a propósito as

concepções de Durer, João de Arfe, Daniel Bárbaro e, natu

ralmente, Vitrúvio. De cada um deles faz resumo conciso,

sempre acompanhado por exemplos gráficos. Mas, como

declara, o seu modelo preferido é o de Durer a partir do qual.

com pequenas alterações, elabora o seu próprio módulo que

colhe ainda sugestões de João de Arfe!

Finalmente o texto termina com um longo

receituário sobre tintas e sobre os modos de as fazer e

aplicar. É uma sabedoria tecnológica que recorda em larga

medida os tratados medievais
,
destituídos de qualquer pro

blemática de natureza artística e que mais não eram que

necessárias condensações duma ancestral sabedoria. Essa

peculiaridade não é fortuita em Filipe Nunes, mostrando a

adequação com o modo como a pintura e os pintores eram

considerados no Portugal seiscentista - mais artífices que

artistas, mais trabalhadores mecânicos que liberais.

Para além de Filipe Nunes e antes de FélLx da Costa

outros textos discorrem, especulam e avançam normas sobre

a nobre arte da pintura. Ocasionalmente, aqui e ali. surgem-

-nos ecos de um saber acumulado e interiorizado que por

isso mesmo não dispensa uma certa vulgarização. .Assim é.

por exemplo com .António de Sousa Macedo (Porto. 1606-

1682), diplomata, poeta e escritor, autor ele várias obras.

sendo a mais conheciela a.lr/e defurtar. Mas em 1676, com

Iva e Ave, texto com óbvia inspiração cabalística. Macedo

dedica algumas páginas às artes plásticas A prosa e de' cir

cunstância . sem qualquer teor especulativo, contendo algu

mas descrições, InformaçOes e' historietas bem conhecidas

Não é um texto de atelier mas de um erudito que escrevendo

sobre tudo um pouco nao podia omitir as artes I assim que.
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citando sempre os clássicos, recorda que a arte é fruto da

imitação da natureza animada por alguma fantasia. Recolhe

algumas apreciações bem agudas da realidade como quando

louva a escultura face à pintura por ser mais verdadeira

porque se vê. e também se toca. e tem corpo de mayor

duração. Glosa o tema da universalidade de conhecimentos

que os artistas devem possuir. Conta inúmeras historietas

para demonstrar o carácter ilusionista da pintura. Defende a

nobreza da pintura, o pagamento justo e a glória para os pin

tores. Reserva para a arte a função exclusiva de fixar registos

para a memória dos vindouros. Revela insuficiências graves

de cultura artística quando não consegue citar um único

texto de teoria de arte que suporte as suas intuições. Enfim,

António de Sousa Macedo não vai além do óbvio e do recitar

duma espécie de refrão acessível a qualquer indivíduo que

cultivasse medianamente os textos clássicos e a literatuta

religiosa do cristianismo.

De 1687 data o Elogio da Pintura de Luis Nunes

Tinoco. É um texto curto que, tal como o título indica, pre

tende uma vez mais glosar a excelência da pintura, demons

trar a sua superior qualidade e a sua necessidade. São bem

visíveis as marcas do pequeno tratado de Filipe Nunes, mos

trando o rasto por ele deixado. Tinoco coloca-se também sob

a sombra protectora de um tratadoestrangeiro, neste caso o

de Vicente Carducho, autor que cita logo na abertura e que

publicou os seus Diálogos de la Pintura em 1633 em

Madrid. No texto do português, depois de demonstrada a

erudição clássica com citações recorrentesaPlínio e a Fídias,

encontramos uma problematização da pintura segundo o

seu carácter nobre. Por isso os seus três capítulos tratam da

nobreza natural, da nobreza política e da nobreza moral.

É pois um texto circular. No primeiro capítulo Luis Nunes

Tinoco define a pintura como filha da Sabedoria relacionan-

do-a com uma série de outros saberes, tal como Vitrúvio fize

ra já para a arquitectura muitos séculos atrás. Assim a

Pintura tem comunicação preferencial com a Teologia, a

História, a Poesia, a Anatomia, a Filosofia, a Geografia, a

/Arquitectura, a Cosmografia, a Astronomia, a Milícia. ..sem

esquecer a perspectiva que estrutura verdadeiramente a

obra, permitindo dar luz às figuras, dispor ot longes e pro

porcionar os movimentos. Na nobreza natural Tinoco refere

então o problema central da representação. A pintura seria

um emulo da natureza, evocando a propósito e de modo

assistemático, uma série de autores consagrados: Filóstrato,

Salomão, S. Basílio e exemplificando con nomes de pintores

célebres como Rafael de Urbino (o non plus Ultra, e Poios

desta generoza Disciplina) e Miguel Ângelo (Princepe do

debuxo). A capacidade de imitação da pintura seria pois o

seu aspecto mais decisivo, embora ilusório:

as espécies que concebeo afantasia, as imprime opin

cel com tam vtuas cores, que parece que só lhesfalta

vidapara os moulmentos e vozpara os discursos, e se

enganaria o entendimentose não se valera do exame

do tacto para o reconhecer a experiência. (1)

A definição da pintura é objecto de permanente

atenção. Pintura não é só a alegria das cores, modo como

afasta a facilidade decorativa pois pintores houve que só com

branco, e negro levarão vantagens á muitos, comoforáo

Polignoto, e Aglaofonte. Mas em que consiste então a boa e

verdadeira pintura? Segundo o autor na valentia do debuxo.

na destreza do estudo, no bem perfilado, e bem arremata

do do pintado. A pintura não é uma imitação acrítica da

natureza: o pintor imita corrigindo, diz, citando Lisipo:

na imitação do natural, se bade emendar a parte

tosca, e defeituosa, com a elegância da Arte: todo o

campo fora abrolhos, e herva infrutífera, se com

boa cultura se não emendara. (2)

O restante texto do primeiro capítulo é um arrazoa

da laudatório sobre os efeitos benéficos da pintura sobre o

juizo. a curiosidade e a honesta iKcupaçam do engenho.

tendo sempre como pano de fundo & facilidade com que a

vista se engana e se deixa enganar, apesar do seu superior

carácter intelectual face aos restantes sentidos; segue-se a

seriação das suas potencialidaeles, ela sua capacidade de re

presentar, eleleitar e dar a ver historias verdaeleiras. incên

dios, dilúvios, batalhas, montes, vales profundos, jardins.

labirintos, feras, aves. ..Estes os aspectos visíveis que o pintor

poele' representar; mas é tal o pexler da pintura que mesmo

tudo aquilo que é incorpóreo pode ser objecto ele represen-

III luis Vinis iinuio. Elogio da Pinlura. pau ei
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tacão como as paixões, os afectos de ânimo mas de meido

que o pintado parece viuo, e os viuos de absortos na vista

parecem pintados.

O segundo capitulei trata da nobreza política da pin

tura e nele o autor procura exemplos para demonstar quão

cara foi sempre esta nobre arte aos mais poderosos deste

mundo. Num país como Portugal este capítulo é uma ver

dadeira história de proveito e exemplo:

Mas quem hauerá que não ame, e honre esta admi-

rauelArte, quando osmais tllustres, e discretos são

mais inclinados a ella; buscando Pinturas originais

de grandes homenspara adornar, e enriquecer suas

cazas eMorgados? (1)

Mais: Tinoco invoca, de modo muito cortesão, tantos

soberanos que diariamente se entretinham a invocar a bela

invenção de Apeles. Os exemplos são muitos e variados;

alguns comevedores, como Francisco I de França em cujos

braços expirou Leonardo. De Portugal Tinoco cita D.João II e

o seu grande dezejo de saber Pintar.

Mas o pintor seria aliás bem mais importante que o

mecenas e grande parte do capítulo é dedicado à seriação de

nomes e países de origem. Assim Florença é considerada a

Pátria da Pintura; elogia outras pátrias como Roma, Veneza

e mesmo a antiga Grécia. Quanto a Portugal o autor não é

capaz de citar um nome, refugiando-se num falso pudor mas

não se esquecendo de pedir mais protecção:

Em Espanha, e Portugal ha. e houve sempre

sogeiros eminentes nesta Arte, cujas obras não recon

hecerão ventagens ás dos nwts, insignes de todo o

Mundo. Aos quaes nãofalta sciencia, engenho e estu

do, mas só necessttào de amparo, protecção, epremio.

Deyxo defazer aqui memoria, e tratar dos encómios.

dos que hoje vivem na nossa Pátria, qiwpor seugrande

talento merecido grandes elogios, se as suas admi

ráveis obras não ttverãojá acqutrido tanto luzlmento

de simfama. (2)

No terceiro capítulo trata da nobreza moral, com

grande recheio de citações históricas destinadas a compro-

(I) I inv Sumis Tiiiik ii Elogio da Pínlura. pán 31

(2) Idem, pág 33-

varem que a principal e mais nobre função da pintura é a que

se relaciona com a representação de temas religiosos. Aliás

Tinoco chama artífices aos pintores não peir qualquer conside

ração menor mas no mesmo sentido em que Deus-

-Criador foi igualmente artífice. Socorre-se de Platão mas num

sentido valorativo dizendo que he o Pintor Imitador do autor

i/c Iodas as cotizas. Há porém uma diferença essencial que

Tinoco expressa: Deus criou a partir do nada existente, o pin

tor é incapaz de tal omnipotência e omnisciência e cria a par

tir de uma matéria, ainda que vil, pois as tintas provêm da

terra e da cinza, enquanto os óleos são delgados e as aguadas

uma quase não-substância. 0 carácter sagrado desta activi

dade foi reconhecido enquanto tal por Frei Luis de Leão ou por

Leão IX: a pintura era a segunda actividade sagrada do espírito

humano, depois da Teologia. E recorda, a propósito, as dis

posições conciliares que recomendavam o uso da pintura para

efeitos de piedade, intenção e catequização. Paleoti e S.Lucas

são então chamados a depor em favor desta ideia de uma pin

tura moralmente militante. Tão necessária ao mundo como os

elementos que o constituem, a pintura serve para o culto de

Deus e para veneração dos Santos:

por ser a efígie Inseparável de seu dono, e o retrato

andar tam annexo ao original que delle se nãopode

apartar o affecto, e devoção de quem o vê. (3)

A pintura foi uma invenção dos deuses e a natureza

deu-lhe alento e argumentos, diz Tinoco na esteira de Plínio.

Quintiliano e Séneca. A natureza é o objecto da imitação em

pintura, o seu único mestre. É um argumento que introduz

alguma contradição nas afirmações tridentinas de Tinoco.

Mas é de certo uma inevitabilidade pois estes tratadistas por

tugueses de seiscentos e setecentos ensaiam muitas vezes

esta eclética amálgama entre a erudição clássica e os valores

mais permanentes do catolicismo. Por isso. narra Tinoco.

quando perguntaram ao pintor e escultor Pitágoras Samio

qual o Mestre que imitava, ele tenha apontado para uma

multidão. E como tal os pintores, pequenos emulos ele Deus

e pequenos actores de unia peça t|ue Platão encenou, olham

a Terra, os cropíisculos. as auroras, os raios elo meio-dia ou

as sombras do escuro da noite. Nada lhes escapa dessa Terra

feita ele' vapores, de mil cambiantes, de cores variadas como

m ideai pi
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o encarnado que imita o mimoso da rosa, o branco o nevado

da açucena ou o roxo o triste lírio. A conclusão é só uma:

Os bons pintores são \Milagres da Natureza, que

nascem, e não sefazem contra seu natural. (1)

2. Félix da Costa Meesen

Félix da Costa Meesen (c. de 1639-1712) nasceu

numa família de artistas. O pai, Luis da Costa, era pintor de

têmpera, tendo também traduzido osQuatro livros da sime

tria, de Durer, contendo os acrescentos de Paulo Galário

Saludiano. Do irmão, Brás de Almeida, sabemos que

escreveu uma obra sobre geometria, tendo traduzido tam

bém o Tratado de Geometria Prática de Ignácio Stafford.

Félix da Costa escreveu um tratado sebastianista em 1685

mas é a Antiguidade da Arte da Pintura, datada de 1696.

que melhor retrata os seus conhecimentos artísticos. Trata-

-se de um texto longo, pleno de erudição clássica, com múlti

plas citações, como era usual então entre os artistas. Contém

ainda uma espécie de pequeno dicionário deis pintores por

tugueses, com referências a algunsHelês, seu temperamento

e obras, num estilo memorialista um pouco ao jeito de

Vasari. É porventura o primeiro exercício deste teor, servindo

de base para obras posteriores, como a de Cirillo, que o refe

re e lhe presta elogio.

O seu texto apresenta-se como o mais interessante,

depois da mestria patenteada por Francisco de Holanda. A

vários títulos. Em primeiro lugar pela ordenação interna que

apresenta a dignidade de um vero tratado de pintura. Depois

porque o autor é um erudito, um profundo conhecedor de

muita literatura, artística e da outra que tem o cuidado de

nos apresentar logo de início, como se de uma trabalho

académico se tratasse. Finalmente Félix da Costa representa

a mais séria tentativa de conciliação entre um discurso artís

tico clássico e uma certa tradição religiosa
- e fá-lo de um

modoparticularmente feliz. Mas também, uma vez mais, um

bom texto não foi impresso. Outros, antes e' depeiis deste',

sendo-lhe inferiores, tiveram maior divulgação. Em Peirtugal

a qualidade não constitui um valor em si e muita medio

cridade que sobre pintura se imprimiu faz-nos pensar em

inenarráveis circunstancialismos que o pudor aconselha a

(l)Luis Nunes Tinnco, Flngio da Pinlura. pág JS,

não propagandear embora a consciência não deva esquecer.

O texto é dedicado a Fernão Telles da Silva (1662-

1731), terceiro conde de Vilar Maior, segundo conde do

Alegrete, membro do Conselho de Estado e Embaixador.

Meesen, na dedicatória, evoca desde logo o exemplo de

Cilnius Maecenas, nobre romano descendente dos reis etrus-

cos, protector das letras e das artes e homem de grande elo

quência e de sublime inteligência. Seguem-se algumas linhas

laudatórias ao Conde de Vilar Maior que constituem um

apelo ao seu patrocínio para as artes e para os artistas, ape

sar de invocar a humildade dos pintores que, como .Apeles.

ficam satisfeitos com o valor da pintura e não pelo numerário

ou valor comercial. Este apelo ao mecenato é um tema

recorrente dos pintores portugueses. Já assim era com

Francisco de Holanda e continuará a sê-lo. E na falta de

exemplos portugueses consequentes, com excepção do

mecenato régio, Meesen tem de citar modelos estrangeiros

que sirvam de estimulo e emulação.

Outro objectivo do tratado é enunciado numa

pequena nota introdutória destinado ao leitor. Félix da Costa

aí declara que não escreve para os entendidos mas para

benefício do leitor comum de modo a que entenda o quanto

a arte tia pintura é estimada noutros países: ao mesmo

tempo, para informação e fundamento do seu texto, propõe-

-se descrever os estudos que suportam o carácter superior da

pintura. E de novo a afirmação da nobreza da pintura, é o

estabelecimento da distinção com as artes mecânicas, como

em Holanda, como em muitos autores posteriores, até bem

tareie na cultura artística nacional. Esta reiteração só se

entende pela falta de reacção do público em geral e pela fraca

promoção do artístico na vida cultural portuguesa. Porém,

convém matizar esta pobreza cultural pois estes traços de

humildade e ele pedinchice fazem parte duma certa ence

nação que os artistas gostam de fazer de si próprios. .Ainda

assim esse' desamor, ingratidão ou incompreensão portugue

sa pelas artes e um dado estrutural e, no pólo oposto, Meesen

nao esquecerá ele incluir uma extensa lista ele monarcas que

apreciaram as artes, ela Antiguidade à actualidade.

Como ja dissemos há um certo tom académico

——'^^———
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nesta obra, sendo a faceta mais relevante a indicação prévia

da bibliografia consultada e efectivamente usada na tecitura

do texto. É uma bibliografia muito extensa que consagra dois

grandes blocos: textos do classicismo artístico e literatura

essencial do cristianismo. São estas as fontes que o autor

conjuga de modo eclético e conciliador e que dão um perfeito

retrato da nossa vida cultural de finais do século XVII. Estão

no primeiro caso livros de Durer, César Ripa, Daniel

Bárbaro, Zuccaro, Gutierres de los Rios, Vasari, Valdivielso,

Bellori, Lorenzo Valia, Leonardo da Vinci, Pomponio

Gauricus, Lomazzo, Carducho. No segundo, ajiíblia, as Actas

dos Concílios de Nicéia, os textos de Santo Agostinho, de

Santo Ambrósio, de S. Tomás de Aquino, de S.Boaventura, de

S.Basílio, de S.Jerónimo, as Actas do Concílio deJfrento

(usadas com profusão), Paleotti, etc. Encontramos ainda

algumas leituras complementares: Plínio, Platão, Aristóteles.

Xenofonte, Tácito, Cícero, Séneca, Plutarco, Quintiliano,

Averróis, Horácio, Petrarca, Tomás Morus, Lope de la Vega,

etc. Mas apesar de tanta leitura, tanta citação, é bem percep

tível a "voz" de Meesen ao longo do texto, não confundindo

sabedoria com erudição.

Para Meesen a definição dej)intura é simples,

embora não destituída de interesse: pintura é a semelhança

ou imagem de tudo o que se vê. compondo-se de linhas e

cores dispostas sobre uma superfície plana a que se junta o

claro e o escuroiajuzje_i& sombras; quanto aos instrumen

tos enumera o lápis, o carvão e qualquer outro meio através

do qual se possam representar objectos em relevo. Para jus

tificar o conceito de imitação Meesen recorre à definição clás

sica pictura est imitatio, et representado eorum quae

videntur - enfim, a zoografia. Este conceito é extensivo aos

escultores embora sejam diferentes os métodos de execução.

Contudo deve o pintor, quando pinta, considerar 0 relevo

escultórico tal como o escultor deve ter em atenção o finito

da pintura. A digressão de Meesen pela cultura clássica é

breve e o autor, continuando a glosar o conceito de imitação,

recria-se agora no paradigma cristão
- façamos o homem à

nossa imagem e semelhança, lin Deus criador, obreiro do

primeiro homem, com os seus músculos e ossos, com a sua

alma, memória, entendimento e querer, serve de exemplo a

todos os pintores, também eles imitadores da divina

omnipotência. De facto quando o pintor cria uma figura

humana, cria em simultâneo um corpo com vida, não uma

simples estrutura inerte.

A conciliação classicismo cristianismo forma a parte mais

interessante do texto quando o autor trata especificamente da

matéria da pintura. Invenção divina, a pintura, no plano ter

reno, divide-se em três partes substantivas: invenção, de

senho e cor.

A invenção processa-se no espírito. Mas não é a Ideia

neoplatónica pois para Meesen a construção espiritual faz-se

através de uma linguagem que é já artística, tendo forma e

corpo. Consiste no delinear da perspectiva em função do

assunto a tratar, na colocação das figuras, na postura dedada

corpo e na concordância das partes com o todo. A segunda

fase. ei desehlíõ^cõnsiste nãTmaterialização da invenção mais

a correcta colocação das linhas, o conhecimento da anatomia

e da simetria dos corpos, na relação métrica das partes com

o todo, no conhecimento das regras da perspectiva,

nomeadamente a arquitectónica. A cor consiste nas suas

várias tonalidades e suas sombras, tons e claro-escuro. na

sua articulação e na relatividade do seu brilho. Quando estas

três partes coexistem, elas constituem a revelação da

intenção intelectual tanto quanto da perícia do pintor.

Para a sua função o pintor dispões de uma série de

instrumentos ou saberes que deve dominar. A listagem

demonstra a sua vocação, essencialmente universalista

geometria, perspectiva, anatomia, simetria, fisionomia e

filosofia.

Nas temáticas da pintura incluiu-se todo o visível

mas organizado segunelo uma hierarquia \ssim o assunto

mais importante da representação e o corpo humano ao qual

o artista ek've votar totlo o seu talento; uma vez dominado

este' tema tuelo o mais se toma fácil pois a correcta repre

sentação elo corpo humano fundamenta a perfeição em pin

tura. O corpei, criação divina, encerra em si uma serie ele vir

tudes e ele virtualidades que o pintor eleve tentar captar e

registar através ela sua arte Assim e com a simetria e a pro

porção da qual nascem a beleza, a tlelicadeva, a graça. Estas
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qualidades, uma espécie de morfologia pictórica, ajudam o

artista a expressar-se e a compor: o seu movimento, o ajus

tamento entre as partes, a correcta gestão da luz e da som

bra. Para o conseguir Meesen recorre de novo ao exemplo da

criação divina. Tal como Deus, também o pintor utiliza cores

feitas de terra; tal como Deus colocou Adão na superfície da

terra, também o pintor dispõe linhas e cores sobre um

suporte plano. No princípio Deus criou o Paraíso, uma flo

resta, uma paisagem onde depois colocou o homem. Ojiin-
tor deve actuar do mesmo modo. Primeiro criará o espaço

segundo as leis da perspectiva e depois colocará aí o homem.

Tal como Deus o pintor criará a terra e o céu. as árvores, a

água, os peixes e as aves, os animais
- então o pintor colocará

o homem no Paraíso e fá-lo-á senhor de tudo. O pintor tem

ao seu dispor os instrumentos essenciais, como a geometria

e a perspectiva, a relativização das distâncias, os planos, a

distribuição de formas e cores, a anatomia e a correcção dos

contornos.

A pintura é pois uma arte divina, nos métodos e
nas

intenções e na adequada imitação que faz das etapas
da cria

ção primordial. Divina e antiga, com uma história e seus pro

tagonistas. Meesen localiza os seus começos na sexta

geração da família de Adão quando se iniciaram as imagens

e se descobriram materiais como o ouro e a prata que possi

bilitaram a realização dos primeiros ídolos. Depois foi uma

laboriosa e bíblica caminhada com aquisições diversificadas

até aos começos da pintura grega, ate Zeuxis que resoluta

mente abriu as portas da arte. Este fluxo excelente,
continua

do entre outros por Apeles, é brutalmente interrompido

pelos bárbaros e ressurge em 12 1() com Cimabue. atinginelo

níveis de esplendor com Ghirlandaio e, sobretudo, Miguel

Ângelo e Rafael de I rtóno. Esta é a história, estas são de novo

as três Idades que constituem um fundo comum a toda a

época clássica, aqui matizadas pela preocupação de as ade

quar I própria história elo cristianismo. Ima história milenar

com uma tal qualidade ele intervenientes provam a evidência

a nobreza da pintura, nas suas várias vertentes. A nobre/a

política é acidental c extrínseca e depende do julgamento, do

gosto. A nobreza natural é intrínseca, consistindo na perfeita

virtude e no acordo com as tendências ela natureza \

neibreza-moral superioriza-se às duas anteriores e consiste

na virtude e na perfeição moral dos comportamentos

humanos. A arte sendo uma prática operativa é também um

produto da razão e uma possibilidade de pensamento, próxi

ma da ciência e também do irracional.

Para Meesen uma etapa fundamental na nobilitação

da pintura acontece com as resoluções do Concilio de Trento

e com os comentadores subsequentes que historia e resume

de modo circunstanciado e com vasta cópia de citações.

Trento deu origem a uma tipo perfeito de pintor, aquele que

cultiva a ingenuidade e a compreensão refinada, estados só

atingíveis através da abstinência e da penitência. Sem esses

dois exercícios o pintor, à imagem do crente, náo será um

verdadeiro artista.

O texto de Meesen não vive apenas de justificações

sobre a nobreza da pintura ou do carácter histórico desta

antiquíssima arte. Oferece-nos igualmente outros aspectos

importantes, sendo um deles a clara explanação duma

metodologia faseada da pintura que demonstre a sua cien-

tificidade. A pintura é antecedida pelo desenho. Primeiro pelo

desenho formado pela imaginação e pela compreensão inte

lectual, como se fosse algo real pertencente ao mundo visí

vel. Esse primeiro momento é o desenho interno, mundo

sem formas reais. Sucede-lhe o desenho externo que revela a

fase primeira através de meios que tornam a imagem num

simulacro visível, com uma estrutura compositiva. O dese

nho toma a parte pelo todo c e sempre uma demonstração ele

carácter. Numa fase derradeira o desenho exterior transtor-

ma-se' em pintura através ela junção deis elementos que lhe

sao próprios. No fundo este método não difere elo preconiza

do por Holanda; e uma versão equivalente, sem
os seus entu

siasmos neo-platonieos Trata-se ele uma questão de estilo.

Meesen é mais sóbrio ou, para sermos mais exactos, possui

a placidez de uma sabedoria ia experimentada que sem

ilusões ou com alguma nostalgia integra sem sobressaltos o

universo elo saber artístico português.

Esta incursão pelo desenho corresponde a uma con

taminação da sabedoria clássica em pleno território trielenti-

no. Meesen e aliás um autor particularmente sugestivo.



mostrando em tom sereno essa dual contradição entre dois

sistemas antagónicos que ele pretende conciliar em ordem a

uma afirmação do pensamento artístico. Por isso o seu texto

é em larga medida circular, reiteralivo, pedagógico também,

no sentido em que a repetição faz parte da aprendizagem.

Não espanta que no meio de uma discussão séria sobre a

metodologia da pintura Meesen nos proponha agora algumas

utilidades do desenho que, no fundo, se inserem nas três eta

pas atrás enunciadas. A simples anotação com que inicia a

enumeração, não é mais que o esquisso holandiano; depois

esse esquisso toma forma, ganha clareza expositiva e revela

de modo mais verosímil o desenho interno forjado pela

imaginação; o terceiro nível é menos exaltante mas mais

rigoroso pois consiste na cópia de outros desenhos, de mode

los variados ou no registo do mundo natural que se espraia

diante do nosso olhar.

A pintura de igual modo é tríplice quanto ao género.

A primeira é operativa e pode chamar-se de pintura prática.

A segunda pratica-se de acordo com regras, preceitos e leis e

constrói-se no espírito; a terceira é a pintura na sua fase

material que se apresenta enquanto objecto, revelando

regras e conhecimentos. A prática repetida é essencial à for

mação do pintor e da pintura científica. E necessário que o

pintor desenhe, especule, volte a desenhar
- não num espaço

curto de tempo, como pensam alguns candidatos a génios

nossos contemporâneos; mas no decurso de anos, variáveis

em número, face ao talento e às aptidões individuais.

Entretanto, enquanto decorre essa prática deve o pintor

meditar, olhar estátuas antigas e modernas, memorizar as

suas perfeições anatómicas, olhar o movimento e as altera

ções que proveKa nos músculos e ossos, deter-se na beleza

dos contornos...o pintor científico não pode igualmente des

curar as especulações práticas e teóricas, nomeadamente

sobre a perspectiva e o bom uso da simetria, nem esquecer

os textos deis poetas antigos, o seu halo inspirador; tão pouco

negligenciar as leituras de outras áreas do saber, nomeada

mente da ciência e da história sagrada. Numa palavra, o pin

tor não se peide demitir da sua condição de' investigador, não

pode apresentar-se como um ser inculto Isto e. se' e certo

que uma boa cabeça não faz necessariamente mn bom pin-
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tor, também é verdade que no sistema clássica a qualidade

do pintor anda de perto com o seu nível cultural. Meesen no

seu afã pedagógico vai ao ponto de incluir uma lista de livros.

uma bibliografiaj como hoje diríamos, que na sua opinião

todo o candidato a pintor deve ler e dominar se quizer ascen

der a um estado superior. É uma lista interesante e eclética

que se inicia com a Bíblia, percorre alguns clássicos como

Ovídio e Plutarco e autores como César Rippa e Bellori.

Enfim, o texto termina com uma análise Jiistoricista

da pintura portuguesa, autor a autor, num reiteração do

incontornável modelo vasariano, antecedida aliás por igual

resenha da pintura europeia. Para Meóen a narrativa por

tuguesa começa com D.Manuel I e com a sua decisão de

enviar para Itália uma série de pintores para aprenderem a

nobre arte da pintura. Cita de seguida uma série de pintores

estimáveis, omitindo todos os que permaneceram fiéis ao

modo gótico. Assim refere positivamente a obra de Gregório

Lopes, de José de Avelar, de António Campelo e Gaspar Dias a

quem louva o génio na imitação de Rafael de Urbino e

Francesco Parmegiano; segue com Vanegas, Diogo Teixeira.

Fernão Gomes, Simão Roiz, Amaro do Vale, Domingos Vieira.

André Reinoso - tantos outros, num leque temporal que vem

até à sua contemporaneidade e que constitui a primeira visão

dicionarística dos pintores portugueses, modelo que se man

terá como exemplo nacional para os seus continuadores.

3. A PERMANENTE SEDUÇÃO DA PINTURA

Mais do que qualquer outra arte a pintura suscitou

ao longo da época clássica o interesse permanente dos litera

tos da mais diversa ordem, certamente em função das analo

gias então correntes com a poesia. Pertence a esse universo

um texto intitulado Da Excelência das (vres. de autor

anónimo e data incerta, se bem que citação do Vocabulário

de Bluteau peissa servir de baliza cronológica. 0 texto trata

das cores de um modo erudito e muito literário, denuncian

do uma autoria que poucas ligaçeks leria com as singulari

dades elo meio artístico da época. Aliás a motivação expressa

leigo no começo é bem reveladora: o autor deseja saber qual

e a melhor elas cores' Na verelade' o tom literário que estru

tura o texto e; lx'in patente nas muitas citações ele autores clássicos



e nos escassímos exemplos artísticos que utiliza. Assim no

primeiro caso as citações abarcam Aristóteles, Virgílio,

Ovídio, Plutarco.. Num terreno mais próximo da arte o autor

utiliza os reportórios de Alciato e Pedro Valeriano. No

domínio mais especificamente artístico a citação de Apeles é

recorrente; o autor cita depois o gosto de Augusto pelas

pedras negras para as suas estátuas; finalmente, a propósito

do branco, refere os mármores de Paros e de outras regiões

gregas, apropriados à feitura de esculturas às quais

emprestavam a categoria de sublime.

Não deixa de ser paradoxal que num texto sobre as

cores o autor se socorra em exclusivo de exemplos escultóri

cos. Mas no ecletismo cultural que domina o texto as cores

são um pretexto emotivo para a exibição de uma cultura de

matriz clássica, funcionando igualmente como paradigmas

de uma relação e apropriação simbólica do mundo. O sim

bolismo dominante está bem expresso na própria organiza

ção interna do texto que parte ela corji£gnyíarajiJ)nmca. da

escuridão para a claridade, como uma metáfora da própria

vida católica. É a recriação do modelo do Génesis e da

ambivalência entre o Mal e o Bem, o Pecado e a Virtude.

Diríamos que o autor nos propõe um modelo de santidade

cromática, balizada pela presença reveladora da luz. Assim

as cores podem ser simples (negro, azul, vermelho, amarelo

e branco) ou compostas (verde, roxo, cor de ouro), obtendo-

-se as segundas por mistura das primeiras. O autor trata

monograficamente de cada uma delas, recordando as dife

rentes capacidades simbólicas e afectivas, dando exemplo elo

modo como se associam aos corpos ou objectos que as reve

lam. 0 negro seria então a cor das trevas e das sombras,

tendo o extraordinário poder de apagar todas as outras, razão

pela qual é considerada a mais activa. Funesto e trágico o

negro é a cor da velhice, da prudência e das virtudes. \ sua

aplicação em pintura é vital pois é a sombra que realça e dá

sentido às superfícies de luz. Se o negro é a cor da melanco

lia, o verde simboliza a esperança, a castidade1 e' a alegria.

Quanto à cor de ouro assume' as mesmas potencialidades elo

material de referência. Assim o ouro é o metal mais precioso.

simboliza a Sabedoria e tem uma inexcetlixel beleza apolínea.

Se a púrpura é cor régia, o azul recorda o (eu. senelo em pin

tura a cor mais custosa e mais estimada. O branco, final

mente, é a coroa de todas as cores: cor simples, natural,

pura, de todas a mais ncjbra, a mais semelhante à luz, sim

boliza a pureza e a inocência. Por isso ela é a cor dos anjos e

de Cristo transfigurado. Enfim, as cores são apanágio dos

doutos pois os cegos são sinónimo de ignorantes.

De 1 749 datam as Prendas de Adolescência de José

Lopes Baptista de Almada. Com esse título sério mas diver

tido o autor dedica o livro a D.José e oferece-o a S. José. A

obra tem um carácter didático e destina-se à divulgação pre

tendendo atingir um público juvenihjue beneficiasse com a

sua leitura. São seis as prendas que nos oferece: escrever.

arte de contar, arte da simetria, pintura, miniatura e escul

tura. A enumeração é desde logo uma hierarquização pois

privilegiam-se as prendas literárias. O autor adverte que

escrever é a jirimeira das_artgSrtPOis é por ela que os adoles

centes devem na Republica principiar a luzir. O percurso

da aprendizagem vai do mais fácil ao mais dificultoso e ao

longo de quarente e uma páginas Lopes de Almada vai expli

cando com minúcia e preciosismo essa arte de escrever

Contar é a minúcia segunda prenda e é mais breve a expli

cação.

Seguem-se as prendas propriamente artísticas para as

quais se baseou numa panóplia de autores. Encontramos

referências a Daniel Bárbaro e Poussin, Durer e Mtnivio.

Palomino e João de Arfe, Plínio e Jerónimo Penha. Azevedo

Fortes e Euclides. Leonardo e Pozzo, .Aristóteles e Dufresnov.

Arquimedes e Filipe Nunes, afinal a sua fonte principal. Com

tanta citação e leitura aconteceu a Lopes de' Almada o inevitá

vel: não lhe sobrou tempo nem espaço para ter ieleias próprias

e por isso mesmo refiigiou-se na erudição. Não foi o primeiro

nem será o último.

Na ordenação das premias artísticas cabe o primeiro

lugar à simetria, disciplina que pressupõe por parte elo adoles

cente conhecimentos vários como a anatomia e o elesenho. O

autor começa peir fazer uma elescriçâo elo corpe> humano, num

capitulo chamado osteologia. O corpo humano seria de entre

as obras elo Criador, a mais elegante e portentosa, peiis foi feito

à sua imagem (no que se assemelha aos corpos angélicos)
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revela precisamente uma ordenada simetria, circunstância

que o coloca em correspondência com os restantes engenhos

da natureza e com os corpos celestes. O corpo é precisa

mente um organismo composto por ossos duríssimos e

medulosos e por músculos que lhe possibilitam os movi

mentos. A simetria que lhe é inerente não é mais que a pro

porção conveniente das partes entre si e delas com o todo,

definição corrente e consensual. Exemplifica com Policleto,

Miron, Apeles, e com a relação modular entre o rosto e o

corpo. Nessa métrica do corpo prefere a relação 1/8, tal como

Palomino. Glosa de seguida as medidas menores do corpo, as

distintas feições de homens e mulheres, a simetria dos meni

nos e os escorços.

Terminada esta fase de obervação segue-se o

momento do desenho, aquilo que o autor designa como

prymeiras penadas. Estas consistem no desenho dos con

tornos, fixando as figuras e as acções (feitas segundo o as

recomendações e proibições da Inquisição, recordará) a que

se segue um primeiro momento de pintura que consiste na

determinação da fonte de luz e na exacta definição do claro-

-escuro. Fixada esta estrutura seguem-se as segunda penadas

que consistem no vestir das figuras, com vigilância e acerto.

Aqui se detém o interesse do texto. Surpreendentemente o

autor envereda de seguida por uma inusitada e confusa con

versa sobre a pintura de letras em fachadas, numa escrita

elegante e com brilho social mas de conteúdo desproposita

do.

Na quarta prenda retoma o tema da pintura, huma

imitação de tudo vizivel. O capitulo segue com algumas

reiterações e banalidades. Assim é com a divisão da pintura

em óleo e fresco. Mais interesse revelam as suas simples

noções de composição, repetindo que o debuxo dá a forma e

o colo-rido a matéria do mundo visível. Ora o desenho tem

essa capacidade de apreender e revelar o Mundo, mostrando-

-o nos seus contornos e dintornos. É o que se chama dese

nho natural, por tratar de pessoas, animais e plantas O

desenho artificial tem a capacidade de mostrar coisas mis

tas e compostas, como grotescos, faunos e sátiros. Mas por

sobre estas divisões paira como mais nobre o desenho elo

corpo humano. E sobre esse desenho que se processa o colo-
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rido ou, como diz ei autor, se expressa um certo tempera

mento de luz, e sombra. Desenho e colorido são pois os ele

mentos constitutivos da pintura, bem como a prévia consi

deração da perspectiva, obtida através da pirâmide visual que

eirdena as distâncias e o tamanho das coisas representadas.

A pintura será entáo a arte de saber contar histórias.

Partindo de um desenho que pouco se deve emendar o pin

tor vai vestindo histórias; o seu material privilegiado deve ser

a Bíblia, o Fios Sanctorum, a Antiguidade, Tito Lívio, para

além do conhecimento de muitos papéis, estampas e

quadros. Fixados os protagonistas da narrativa o pintor

tratará então do cenário ou sítio que deve ser ameno e com

frescura deleytoza; sendo campestres, poderá conter

relevos, corrrentezas de água, flores, plantas, rochedos, mus

gos, árvores silvestres, com as cores respectivas a indicarem

a estação do ano; admitem-se ainda outros cenários, como

os citadinos com os seus muros, torres, edifícios e jardins.

Tão importante como a cor é a iluminação, o claro-escuro

que participa da construção do espaço. Atente-se porém num

dado essencial: para o autor a cor e a luz não são realidades

independentes mas ambas se interpenetram na construção

da veracidade da obra de arte. Assim o verificamos quando

consultamos as suas convenções e recomendações. Os per

tos devem ser construídos com ocres escurecidos com roxo.

enquanto os longes são dados pelo verde claro, escurecido

com outro verde ou com púrpura: nesses longes as arvores

serão azuis, as casas púrpura clara e as janelas e portas púr

pura escura. O casario citadino será dado pelo encarnado e

as suas zonas mais escuras com preto, pardo ou roxo, tudo

misturado. O horizonte é um azul claro e branco realçado

por algum verde bem claro, com um toque de púrpura clara:

o céu epie se segue ao horizonte terreno será branco, de um

branco bem claro, seguido de azul, enquanto as nuvens, tam

bém brancas, serão escurecidas com púrpura.

José Gomes da Cruz. e' um cavaleiro professo da

Oide'm ele' Cristo, natural de Lisboa, cidade onde nasceu em

12 de Dezembro ele 1683. Nesta cidade exerceu funções de

advogaelo, depois de ter saído de Coimbra com o bacharelato

em direito canónico. Pertenceu à Academia Real de Historia

e nessa circunstância fez o elogio fúnebre de Manuel de



Azevedo Fortes. Sabe-se que ainda era vivo em 1761. Como se

vê nenhuma destas qualidades o recomendava especial

mente para escrever sobre pintura. Mas na tradição por

tuguesa será autor em 1752 de uma Carta apologética ver

sando precisamente a arte de pintar. É um texto de cinquen

ta e oito páginas (sem qualquer ilustração), dedicadas à

Excelentíssima Senhora D.Ana de Lorena, cheio de erudição

clássica e de muitas e variadas leituras e sob esse ponto de

vista é inatacável. Claro que também não se pode responsa

bilizar o bacharel José Gomes da Cruz pelo silêncio mais ou

menos generalizado dos pintores do seu tempo.

José Gomes da Cruz começa bem pois logo declara

que essa ingenuidade, não é outra senão a pintura e que esta

se encontra ofendida em Portugal, padecendo aqui de varia

das injustiças pois o lugar é mais bárbaro que disciplinado.

Nega-lhe o estatuto de arte mecânica, como é condiderada

em Portugal, e prefere chamar-lhe arte liberal, definição que

melhor se coaduna com a sua ilustre perfeição. De seguida

enuncia uma alucinante lista de predicados dessa ilustre

ingenuidade. A saber: ostentação do engenho, crédito do

pensamento, despertador do espírito, doutrinador da vida,

escritura dos séculos, língua das antiguidades, verdade da

história, mestra dos ignorantes, milagre da natureza. índice

patético dos afectos e paixões da humanidade, espelho das

obras do .Artífice Supremo.

Mas o que é então a pintura? Uma companheira

dilecta de uma série de saberes literários (como a retórica, a

poesia, a história), de parceria com a música, a anatomia, a

simetria e a aritmética. São estes afinal os domínios que o

pintor não pode ignorar; mas em momento clarividente José

Gomes da Cruz logo adianta que tudo isto é inútil se não tiver

uma resolução final no quadro em que tudo isto se exercita

e onde o pincel possa emendar as insuficiências da natureza.

O resultado final só pode ser este:

formando figuras mais bellas e regulares, do que

ella produzia. (1)

Distinguindo a Arte da Natureza, o autor segue com

a sua polivalente definição de pintura, incluindo-a nas cién-

cias morais. A sua nobreza provem em granele parte dessa

GotradaCno, Carta apologética r

circunstância, dessa capacidade de produzir doutrina e de se

dirigir ao entendimento, facultando-nos regras de conduta

para a vida através de representações exemplares. A história.

a alegoria, a metáfora e a demonstração são por isso os seus

temas. No seu horizonte, como fim último, está Deus do qual

nos dá uma ideia clara, bem como das suas maravilhas. Esta

ideia de uma pintura doutrinal tem implícta a função

pedagógica de revelar o Bem e anatemizar o Mal. Atente-se

por isso nesta extraordinária definição de pintura:

flagello rbetorico, e mudo dos vícios, e espirituoso

incentivo para a perfeição moral, e politica do

varão sábio, e catboltco. (2)

O autor desenvolve de seguida uma longuíssima

eliscussão sobre o problema da moral em pintura num debate

com Séneca e com a sua Epístidae ad Lucilium. Percebe-se o

fascínio contrastado de José Gomes da Cruz pelo autor romano.

Séneca é um estóico, um moralista que combateu a luxuria.

Daí que José Gomes da Cruz ponha em paralelo duas

concepções morais do Mundo e, por arrastamento, de pintura.

A pintura romana só podia ser como a sociedade onde se gerou:

depravada e concupiscente, conduzindo ao deleite hedonista.

Mas haverá que distinguir, como já Aristóteles o fizera, entre a

indignidade do tema e a indignidade da pintura. Ora esta náo

existe; mais, é um falso problema que os espíritos vulgares

confundem com facilidade. A pintura nasceu tematicamente

pura mas degradou-se com o tempo, fez-se adúltera, perdeu a

inocência porque admitiu o vício, desviou-se das respresen-

taçoes correctas, tomou o rumo do Mundo c expressou-se

sobre' tidas as suas facetas. Presa do demónio, como a ciência

e o desejo ele conhecer, a pintura seria condenada e resgatada

pelo Diluvio. Desde então o problema da pintura e na verdaele'

um problema de honestielade ou tlesonestieLiele dos pintores.

pois sáo eles que a qualificam. Como Séneca. José Gomes ela

Cruz repreende o vício e engrandece a virtude, combate as pin

turas e pintores lascivos e enaltece os que tratam temas exem

plares para beneficio da juventude v elos militares Esta colagem

ao texto ele' Séneca não passa porem sem advertências varias

Séneca nao teve oportunidade de conhecer a Lei da Graça nem

a Roma Católica; se tivesse, o seu moralismo corrector,

(2) id'
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aderiria á arte cristã, à representação dos mandamentos da

Igreja, dos mistérios da Fé, à imagem da Jerusalém triun

fante, da castidade de José. da virgindade dos mártires, dos

santos anacoretas, e fugiria do horrível inferno. Teríamos

assim uma conversão de Séneca:

venerando a perfeição, a moralidade, a doutrina, e

a importância destas Imagens, exaltaria de heró

ica, e ortbodoxa, a sciencia da Pintura, que nellas

se empregou. (1)

Nesse cenário hipotético e face ao conhecimento da

arte cristã, Séneca não deixaria de aclamar os pintores e defi

ni-los deste modo:

declamadores eloquentíssimos contra a sensualidade,

exhoriadores elegantes para o caminho da virtude, e

discretos directores do espirito da castidade. (2)

Ora esta adesão ao texto de Séneca conduz o autor

português a uma conclusão óbvia: a pintura tinha muito de

estóico, verificada a sua renúncia ao Mundo.

As páginas finais do texto são ocupadas com uma

série de nomes de pintores célebres. Lá vêm Apeles, Rafael,

Ticiano, Rubens, Durer.etc, todos excelentes em consequên

cia da superior qualidade dos mecenas protectores. Segue-se

a menção de alguns teóricos como Plínio, Vasari e Palomino.

Finalmente a listagem engloba nomes relacionados com

Portugal, como Cristóvão de Utreque, Gregório Lopes, o

Marquês de Montebelo - e profissionais doutros géneros:

Baltasar e Afonso Álvares, Nicolau de Frias e Terzi, citado tam

bém como Comendador.

Este texto de José Gomes da Cruz é, em suma, um

bom exemplo de um certo discurso português sobre pintura

no qual a arte é subalternizada face a outros saberes que lhe

são exteriores, nomeadamente a religião e a ética. Aliás o

autor já no final do texto define a pintura como uma teolo

gia pratica. Considera que o abaixamento moral é o respon

sável pelo estado medíocre da pintura; em Portugal ela quase

se extinguira. Por isso, e em conclusão, solicita a D.Ana de

Lorena, sua musa inspiradora, que peça ao rei um decreto

no qual se declare o seguinte:

. di i ni/ Cana apologética. Bit IS
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que he Ingénua em tudo a sciencia da Ptntura. (3)

Claro que a boa pintura não se faz com boas

intenções
- nem tão pouco com verrinas. Se a ingenuidade de

José Gomes da Cruz é por vezes comoventemente patética,

participa doutro universo o texto de Tibério Pedegache Ivo. A

prosa surge em forma de carta aos sócios de um jornal de

Paris, dando conta, em notícia breve, dos literatos mais

famosos existentes em Lisboa. Em si mesmo o texto não tem

grande importância. Está escrito em forma de balanço, um

balanço jornalístico feito de intuições e pequenas convicções.

E no entanto, o facto de ter sido escrito para Paris deu-lhe

posteriormente alguma notoriedade junto de um ou outro

intelectual muito lisboeta, usando-o como argumento da sua

cruzada contra as artes nacionais. Pedegache é. à distância.

um bom exemplo do que virão a ser os críticos de arte.

Começa o seu texto de modo exemplar: coloca-se no centro

da verdade e reclama para si uma total imparcialidade nos

juizos que aí formular. É um bom começo. Depois elogia

D.José a quem prognostica tempos de grandeza, na esteira de

monarcas exemplares, bons protectores das artes, como Luis

XIV e Pedro o Grande. Reivindica aliás para Portugal a

invenção da filosofia moderna, sendo seus obreiros António

Gomes Pereira, Francisco Xavier Leitão, Alexandre de

Gusmão, o Padre João Baptista: todos, em seu entender,

teriam arrancado Portugal às trevas! E continua na enumera

ção dos artífices desse novo Portugal: Teodoro de Almeida

(filia-o em Newton), Tomás Caetano do Bem. os matemáticos

Manuel de Campos, Filipe Rexlrigues e até Manuel da Maia

No capítulo das artes Pedegache despacha rapida

mente a escultura afirmando que não temos ninguém, que

mereça ser nomeado. A arquitectura não lhe merece tam

bém grandes comentários. Elogia apenas Ludovice. a sua arte

inexccdível de bem trabalhar e lavrar a pedra. Mas o balanço

geral e muito negativo e Pedegache avança com um argu

mento decisivo e que em Portugal funciona sempre: diz ele

que' todos os estrangeiros que vêm 8 Lisboa se' admiráo ele

nao encontrar um edifício que mereça a mínima atenção

Amimada 8 questão passa ele seguida à pintura, o

único género artístico que verdadeiramente trata. Distribui

i;> Idem i>.i. su



prendas a Francisco Vieira, Ignácio de Oliveira e André

Gonçalves. Ao primeiro chama insigne debuxador e grande

pintor, embora advirta que o seu colorido nunca foi bom;

louva-lhe a carreira em Roma mas adverte que no momento

Vieira Lusitano entrara em fase menos brilhante:

porque entrou na extravagância de querer unir nos

seuspainéis demasiados jerogltflcos, efiguras sym-

bollcas, de sorte que dtfflcultosamente sepercebem

as Idéas sem commento, o que faz julgar figuras

inúteis, e sem interesse. (1)

Ignácio de Oliveira Bernardes merece-lhe elogios

quanto ao colorido, embora lhe censure o fraco desenho,

cheio de defeitos; a razão dessa menoridade foi a saída pre

coce de Roma. Daí que as suas personagens sejam frias,

apresentando-se como seres inanimados para o que con

tribui a dureza expressa pelas roupagens. A sua preferência

vai toda para André Gonçalves:

os seus painéis podemse quasi todos chamar excel-

lentes copias de bons originaes. (2)

Segundo Pedegache. André Gonçalves tinha um per

feito conhecimento dos grandes pintores, adquirido no con

tacto com vastas colecções de estampas que reproduziam as

obras dos mestres mais insignes. Trata-se da percepção clara

do modo como se adquiria cultura artística em Portugal. Mas

Pedegache, no melhor momento da sua carta, não deixa de

lamentar que .André Gonçalves não tenha podido ver os origi

nais de modo a completar o seu génio e a sua arte:

seria hum homem grande na execuçáo, assim como

na realidade o be no conhecimento. (3)

A notícia termina com uma breve referência a Ana

de Lorena, mulher que pintava com gosto, elegância e per

feição. O balanço de Pedegache, embora despachado, é natu

ralmente limitado pois, entre outras coisas, reduz a arte por

tuguesa a Lisboa. Mas sendo um juizo muito negativo entrou

com facilidade no rol dos comentadores artisticamente cor

rectos.

Vieira Lusitano (1699-1783) não nos deixou uma

(1) Tibério IVdemá» Im» lana aos Sócios do lornal estrangeiro de Paris *%\ IJJ

ID pé| I9>
(3) Idem

teoria da arte embora tenha sido um prolixo versejador.

Publicou em 1780 em Lisboa um livro em rima, O Insigne

Pintor, e Leal Esposo, oferecida a Jorge da Cunha Gran Ataíde

e Mello, Conde de Povolide. Trata-se de um texto longo, com

posto por um canto proemial, ao qual se seguem doze can

tos e um apêndice contendo mais quatro. A estrutura da obra

é heróica embora o tema central - os seus amores com

D.Inês Helena de Lima e Mello- participe mais do intimismo

biográfico. As musas da poesia não o protegeram grande

mente neste seu empreendimento embora fique a intenção.

uma série de poéticos lugares comuns, alguma informação e

outras tantas ideias. Vieira Lusitano escreve na terceira pes

soa e quem fala é o protagonista Francisco que nos vai con

duzindo pelo tempo e pelo espaço.

0 canto proemial é uma espécie de apresentação do

pintor através das obras que o terramoto e o incêndio de

1755 haviam devorado. Por ele entendemos as suas obras

predilectas, como o grande painel dos Mártires, o retrato do

1° Patriarca, uma obra no Palácio dos Meios que era não só

dos olhos encanto mas também do entendimento; especial

menção lhe merecem as suas pinturas no do Paço Real. con

siderando como mais notável o painel que mostrava o encon

tro de Nossa Senhora com o Salvador, a par de um outro que

retratava um episódio de Moisés, sem esquecer uma glória

totalmente colocada sobre as nuvens, pois não queria no Ceo

vapores terrenis; a propósito deste último trabalho disseram

que o Vieira se havia excedido a si mesmo.

Com o canto I inicia a sua biografia, bem como a da

família. Desde tenra idade Vieira mostrou a sua habilidade e

foi fazendo maravilhosos progressos nos pinturescos estu

dos. É já no canto II que nos apresenta o seu mecenas, o

marquês de Abrantes, D. Rodrigo Aires de Sa e Meneses

(1676-1733), com o qual parte para Roma em 1712. Vieira

traça um retrato positivo do marquês, referindo a sua aptidão

para o desenho arquitectónico que o levava a elelinear a plan

ta para um edifício régio No primeiro encontro entre ambos

Meira aprescntou-se lodo submisso, e modesto, confessan

do ser totalmente para a pintura profwnso. A sua apren

dizagem decorrera destle então se'gunelo os processos usuais.

Estuda escolástica e pintura, eiisciplina onde brilha mais: faz
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cópias de pinturas famosas, nomeadamente do Martírio de

S.Lourenço de Ticiano, de Rafael de 1'rbino e do notável

Triunfo do Sacramento de Rubens. Estas provas apresentava-

-as ao marquês de .Abrantes que com todas se mostrava satis

feito. O seu caminho era balizado pelos preceitos de Apeles e

pela promessa feita a Deus de tratar apenas de assuntos

honestos e devotos, fugindo totalmente dos obscenos.

A viagem a Itália ocupa parte substancial do poema,

constituindo um roteiro polvilhado com juízos de valor. É

assim que a Sé de Génova lhe merece o epíteto de tabuleiro

de jogo de damas, com uma frontaria de gosto insípido e

seco: nesta cidade desenhou apenas o farol. Toda a sua ânsia

residia no encontro com Roma. cidade que avista de um ou

teiro e donde se lhe desenha ao olhar o perfil do Vaticano. 0

seu roteiro romano está repleto de admiração pelos magnos

potentos que vai conhecendo, como o castelo de SantAngelo

e a ponte sobranceira. Mas nada o encanta tanto como S.

Pedro, sobretudo a praça, maravilha do universo, que lhe

emudece a língua:

Alli também da Escultura

Prodígios vto. e soberbos

De arquitectura milagres

Com grave espantofoi vendo. (1)

Passado este extasiado embate que dura três dias,

começa então a desenhar, frequenta academias nocturnas.

recebe um prémio; toda essa dexumentação trouxe para a

Pátria. Os seus estudos privilegiaram os Carrachi. Rafael e o

Grão Miguel Angelo. O regresso a Portugal faz-se já em

saudade.

Segundo Julius Schlosser a terra mãe dos estudos

teóricos, a Itália, perde no século XVlll a sua capacidade de

inovação e o predomínio sobre os países europeus, embora

mantenha a riqueza da produçêies de textos histórico-arque-

ológicos. Mas a produção italiana continua a ser vasta e' a

manter interesse informativo e especulativo. lm tlesses tex

tos é o de Michelangelo Prunetti. o Sageio Pictórico, publi

cado a partir de 1786 e que é traduzido para português em

1815 por José da Cunha Taborda.

A biografia de Taborda foi escrita Cirillo. Conta-nos

(I iVu-ira lusitano (1 msipie pintora PM 174

que o pintor era natural do Fundão, onde nasceu em Abril de

1766. Em Lisboa, para onde veio jovem, acolhe-se à guarda

de um Desembargador e frequenta durante cinco anos a Aula

Régia de Desenho, sendo aluno de Joaquim Manuel da Rocha

e de José da Costa e Silva. Em 1788 parte para Roma como

pensionista, sob a protecção de Pina Manique. Inicialmente é

aluno de Labruzzi, passando depois a ter aulas com .António

Cavalucci. Com receio da entrada dos franceses em Roma

regressa a Portugal em 1897. sendo então professor numa

escola de Pintura feita por iniciativa de Pina Manique. Em

1803 é nomeado pintor régio e nessa qualidade trabalhou no

Palácio da Ajuda. Cirillo nomeia ainda uma série de discípu

los, entre os quais sobressai Máximo Paulino dos Reis.

A tradução de Prunetti. dedicada ao Marquês de

Borba, é antecedida por um prólogo no qual o autor expõe

algumas considerações de ordem pessoal e artística. Taborda

uma vez mais lamenta o estado deficitário da teoria da arte

portuguesa, queixa antiga que já conhecemos. Recorda

depois as necessidades dos alunos, ávidos de fontes onde

possam beber sólidospritmpios. A pedagogia, uma vez mais.

justificava mais uma tradução. Dos textos portugueses ante

riores recorda Filipe Nunes que lhe merece os maiores

encómios, a tradução de Durer feita por Luis da Costa, as

Prendas de José Lopes Baptista, verberando-lhe a falta de

método. Passa depois a justificar a tradução de Prunetti e

avança com motivações compendiais, consitierando o texto

italiano um completo resumo, com sólidos e importantes

segredos da arte, bem como regras.

A obra de Prunetti vale por si Inicia-se com um

ensaio pictórico contendo as regras de pintura, elementos

sobre a invenção, a composição, a expressão, o desenho, o

claro-escuro, o colorido, a bela escolha; no artigo segundo

trata-se da arte critico-pictorica. da beleza e seus defeitos, elos

estilos elos diversos mestres, elo original e da cópia; no ter

ceiro capítulo historiam-se as escolas e seus principais re

presentantes; o quarto capítulo contem um exame analítico

dos quadros e pinturas a fresco mais celebres ele Roma.

\ esta tradução acrescenta umas memorias seibre pintores

portugueses, necessidade absoluta pois Taborda pensa que

ate agora ninguém tinha registado as suas vidas e obras



Apenas notícias avulsas vinham do passado, nomeadamente

as avançadas por José Gomes da Cruz, Pedegache e Francisco

Dias Gomes, sem esquecer o estímulo de Frei Manuel do

Cenáculo. A orientação destas biografias é idêntica ás Vidas

de Vasari, embora o registo seja mais seco e com menos

cópia de pormenores. Começa com Álvaro de Pedro, conside

rado o mais antigo pintor, continua com Nuno Gonçalves, um

bom imitador dos mestres de Itália, país que não visitou.

Notícia desenvolvida é a dedicada a Grão Vasco, atribuindo-

-Ihe uma imensidão de obras, dizendo serem raras as igrejas,

mosteiros e edifícios régios sem uma pintura do mestre

' viseense. Elogia-lhe as regras de arquitectura respeitadas nos

fundos, bem como os seus naturalíssimos paizes, embora

num caso ou noutro lhe detecte algum tanto de Gothico.

Dos séculos XV e XVII merecem-lhe elogios Gregório Lopes.

Frei Carlos (a quem chama génio), Sanches Coelho,

Cristóvão Lopes e Francisco de Holanda o melhorpintor que

temos tido. Aliás para Taborda o século XVI é a época doura

da da nação portuguesa, mostrando um apurado gosto no

domínio das belas artes.

Naturalmente que toda a enumeração se baseia em

prévios juízos críticos. Taborda é um pouco avaro em justifi

cações e não possui o espírito sistemático que encon

traremos em Cirillo. Quais são os parâmetros artísticos de

Taborda? A natureza é porventura o único parâmetro explici

tamente avançado; a natureza seria a melhor mestra para o

exercício da pintura, dela se recebendo igualmente os raros

dons e talentos que destinam os homens para raros destinos

e cousas grandes.

Ainda assim é possível verificar aqui e ali os seus

pressupostos teóricos como quando condena o sistema góti

co, um tempo em que a arte esteva prisioneira do jugo da

escravidão por mais de nove séculos, reabilitada apenas pela

escola de Siena. É um pouco a teoria das Idades mas que

Taborda não explícita de modo inequívoco Deve alias assi

nalar-se que Taborda está longe de ser um pensador ou um

simples expositor de ideias e nas suas notícias parece soço

brar ao peso e à ânsia da narrativa e dos factos. Por vezes

afloram referências valorativas como quando refere o gosto

de Cristóvão de Utreque, moldado por Perugino e Bellini Mas

são outros os valores mais altos que comandam a apreciação

crítica de José da Cunha Taborda. Antes de mais, Miguel

Ângelo. Elogia-lhe, a propósito de Manuel Campelo, a cor

recção do desenho, o estilo grandioso; a justeza da correcção

do desenho é reiterada a propósito de Cristóvão Lopes, acres-

centando-lhe como referência valorativa as capacidades

expressivas de Rafael. Com Francisco de Holanda volta a elo

giar a capacidade compositiva de Rafael, o desenho de Miguel

Ângelo e o colorido de Ticiano. A partir daqui cessam as refe

rências a modelos estrangeiros e a paradigmas de pintura.

confirmando-se que para Taborda o século XVI italiano re

presentava uma época de insuperável primor.

Em suma, também Taborda confirma o carácter

essencialmente estável do sistema clássico quanto ao gosto.

aos padrões de referência e à exemplaridade dos mestres a

imitar.
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VII.EM LOUVOR DA EXPE

1. O GOSTO

Gosto é um termo inventado e aplicado ás artes na

época moderna e significa genericamente a faculdade sub

jectiva, inata ou construída, para apreciar os ciados objectivos

presentes na obra de arte: nesse sentido, como uma soma de

subjectividades, indica também as preferências dominantes

duma época ou de um grupo particularmente actuante e

opinativo em matérias artísticas. A exposição do gosto tinha

preocupações pedagógicas, tanto para a criação artística

como, sobretudo, para a recepção das obras. O fenómeno do

gosto no século XVIII é assim o prenúncio da constituição de

um público e de uma opinião pública mais vasta, interessa

da nas artes e sujeita às flutuações da moda que os fazedores

do gosto, mais que os artistas vão introduzindo. No fundo o

gosto introduz na avaliação artística o critério psicológico que

substitui o critério ontológico e, através dum assumido sen-

sualismo, relativiza a noção de belo, impondo maior di

gnidade à impressão agradável produzida pela obra de arte. A

subjectividade do gosto abria caminho para uma analítica da

obra de arte, considerada nos seus elementos materiais cons

titutivos, sem abdicar de juízos morais.

No século XVIII a existência dum grupo dirigente

que formasse e o gosto é um dos sintomas da vitalidade da

cultura artística de qualquer país. Em França desempenhou

papel importante a teoria do P André, um jesuíta que publi

cou em 1711 um Ensaio sobre o Belo, bem como, em

menor grau, os textos de Crousaz e elo Abade Du-Bos. Foi

igualmente decisiva a tradução de Shaftesbuty empreendida

pe>r Diderot, autor que no seu ensaio sobre a pintura (1765)

adiantava uma nova concepção de gosto, já não ligado ao

respeito pelas normas mas mais ao sentido natural atento ás

coisas do quotidiano.

Os ecos em Portugal tleste importante fenómeno sao

escassos e com um impacto cultural mínimo. No fundo a

cultura artística portuguesa eslava mais Interessada em con

solidar o edifício conceptual elo classicismo que em minar os

seus fiuidamentOB como aconteceria se desenvolvesse os

pressupostos do gosto que conduziriam â crítica das normas.

Em Novembro de 177.3, João Rozatlo de Vila Lobos, professor

IÊNCIA

de Retórica e de Poética em Évora, além de advogado.

traduzia para português fragmentos de um ensaio de

Montesquieu sobre o gosto. Se é de assinalar a actualidade

do gesto, não é menos verdade que a obra permaneceu

manuscrita, reduzindo-se assim a sua eficácia colectiva.

Além do mais o ensaio de Montesquieu tem uma importân

cia relativa. Não era mais que um artigo que o pensador

francês destinava à Enciclopédia e que só após a sua morte

se veio a publicar, ainda que incompleto. É mais um esboço

que uma obra acabada, sublinhando o espírito do texto do

mestre francês.

Ao mesmo universo mental pertence Frei Manuel

Baptista de S. Domingos e o seu Catálogo dos Pintores mais

famosos da Christandade . Trata-se, para usarmos as suas

palavras, de um pequeno e tosco rascunho, no qual a pintu

ra é definida como bela e estimável arte, superior às con-

tigências da natureza. A pintura é estimarei. Seja, e só os

estúpidos a não entendem, como aqueles seres que se dão ao

espectáculo de esculturas disformes por serem mais pro

porcionadas à curta esfera da sua mente grosseira . Quão

culto e cortesão receio do corpo! Mas a cultura é isto mesmo

e sendo-o permite ao autor afirmar o carácter inexcedível dos

gregos e patentear a sua erudição com citações que ficam

sempre bem: Apeles, Zeuxis. Plínio. Rafael de Lrbino e as

suas emotivas capacidades, como o carácter do seu génio, a

delicadeza do seu debuxo e a perfeição das suas obras.

Enfim, o catálogo, pessoalíssimo, laborioso, literário, despu

dorado e generalista. O gosto é um relativismo e pode-se

sempre justificar o que se quer justificar.

2. LUÍS ANTÓNIO VERNEY

Já nos textos elo Engenheiro Mor do Reino. Manuel

de Azeveelo Fortes, eram bem visíveis linhas diversificaelas de

interpretação ela realielaele' artística que confirmam a plurali

dade de opções interpretativas elo reinaelo joanino. Fortes

antecipava na verdade algumas tendências elo pensamento

português ela segunela metade elo século Will que então se

definem de modo mais sistematicamente organizaelo, bene-

ficianelo ele alguma vontade renovadora elo marquês ele

Pombal Essa via nova e sobretudo perceptível em algumas
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obras de filosofia embora essa renovação mantenha traços

bem portugueses. Um deles que especialmente nos interessa

é a desertificação do pensamento estético (no que sobretudo

concerne às artes plásticas e à arquitectura), a sua diluição

noutros continentes do saber. Por isso as páginas que se

seguem parecerão marginais à cultura artística nacional se

bem que não possam ser silenciadas. Na verdade a segunda

metade do século XVIII é marcada por dois movimentos

complementares: a crítica cerrada aos falsos aristotélicos (já

iniciada por Manuel de .Azevedo Fortes) e o louvor da expe

riência em todas as áreas do saber humano. O caminho foi

aberto por João Baptista de Castro, um padre oratoriano que

em 1748 publicava em Lisboa a Philosofia Aristotélica resti

tuía et ilustrata, no qual faz a crítica àqueles que se recla

mavam do aristotelismo mas que se tinham transformado

em meros comentadores, desconhecendo ou deturpando

muitas vezes o pensamento do Estagirita; particularmente

significativa é o tratamento que no seu livrei dá à Física,

reabilitando o verdadeiro Aristóteles e acrescentando-lhe os

novos contributos científicos. Ora esta renovação proposta

pelo oratoriano fazia-se sem abdicar de um sistema que ver-

tebrasse o pensamento português, qualidade que importa

registar. Para a cultura artística este sinal de mudança

traduziu-se sobretudo na sobrevalorização dos aspectos

matéricos das obras de arte, sujeitos a partir de agora à prova

da verdade experimental. Os teóricos portugueses substi

tuíam aos poucos os rigores da geometria pelas certezas cien

tíficas e mantinham inabalável o edificio conceptual mais

estritamente artístico.

Vem de décadas atrás o louvor da experiência. O

inglês Luis Baden imprimiu em 1725 um curso de filosofia

experimental, reunindo cinco títulos, um dos quais tratando

da Óptica. Daqui nasce a Aula Académica ou Academia de

Filosofia Experimental, aberta à população em geral que

podia frequentar um curso que se estendia por trinta aulas.

É possível que nessas aulas, pela primeira vez, em Portugal.

se tenham ensinado Newton e Boyle, autores que particular

mente nos interessam. Newton (1642-1727) é o autor da

Óptica (1704), na sequência dos Princípios matemáticos

da filosofia natural (1687), o pensador para quem o mundo

celeste e terreno se regia por um sistema puramente mecâni

co; é também o autor das exposições analíticas e indutivas, o

filósofo que parte dos factos e da experiência para determi

nar as primeiras causas e os elementos últimos desses

mesmo factos. A descrição dos fenómenos, particularmente

os da natureza, elimina as causas ocultas dos aristotélicos,

consideradas como obstáculos ao progresso de uma filosofia

natural. Terá sido menos determinante o pensamento de

Boyle (1627-1691), embora caminhe no mesmo sentido de

valorização da ciência e no papel determinante da prova obti

da pela experiência, negando qualquer valor à tradição e ao

dogmatismo. No mesmo sentido vai a tentativa frustrada de

Jacob de Castro Sarmento em traduzir Bacon para português.

como forma de se opor aos peripatéticos e ao ensino dos

Jesuítas.

A História, não dispensando compartimentações.

costuma considerar para o século XVIII duas grandes

unidades centradas em dois reinados, D.João V e D. José e vai

dando a cada um conteúdos políticos e culturais distintos. O

reinado de D. José/ Marquês de Pombal vem sendo apresen

tado como o período áureo do iluminismo português, suce

dendo às luzes joaninas e antecedendo uma derradeira fase

que se prolongará pelo século XIX. Mas convém salientar o

seguinte: no que ás artes diz respeito, o iluminismo por

tuguês necessita de menos entusiamo militante e de mais

reflexão. Do ponto de vista da produção artística o consulado

de Pombal e a sua oficial política, restringem-se em grande

parte à malha urbana da baixa de Lisboa, onde pontifica o

Tratado de Serlio e um velho engenheiro-militar que, respon

dendo a um problema pratico, articula meia dúzia de lugares

comuns da tratadistica europeia e da tradição portuguesa,

forjada em grande parte no século anterior Este caldo de cul

tura artística náo la/ da baixa de Lisboa um exemplo ilumi

nista E. para alem ela baixa, o que fica da política de Pombal

é quase nada Vs outras artes, ela pintura â escultura, sem

esquecer a talha e' muita ela arquitectura que se foi fazendo

em Portugal, continuaram o seu ritmo, filianelo-se nos pres

supostos culturais elo sistema clássico Neste como noutros

exemplos o que se verifica e tuna tentativa forçada ele aele-

quar a arte com a política, bem como de' aplicar àquela um
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conceito de progresso dificilmente verificável em qualquer

período e, por maioria de razões, durante o classicismo.

Do ponto de vista do pensamento e da cultura o ilu

minismo português é corporizado, embora não em exclusivo,

na figura de Luis António Verney. Mas no domínio especifico

do pensamento artístico ou da reflexão estética Verney reduz-

-se a uma mão cheia de coisa nenhuma pois o pensador não

produziu um único texto sobre arquitectura e artes plásticas.

Verney é neste domínio bem tradicional, um bom português

repleto de ideias literárias mas sem qualquer cultura visual

ou artística. A esse nível os seus textos recordam muita da

prosa de Vieira, nomeadamente, pois também Verney se

socorre de exemplos visuais quando pretende acrescentar

eloquência demonstrativa aos seus raciocínios. Registe-se no

entanto que Verney se move estritamente no domínio das

ideias clássicas como quando reserva para a arte um função

essencialmente imitadora da realidade; e dentro da mais

arreigada tradição nacional o .Aristóteles du Poética preside a

grande parte do seu pensamento, nomeadamente quando

enuncia a validade artística da representação, avançando

com o clássico exemplo segundo o qual a mais medonha

cobra, pintada, agrada; as coisas mais ordinárias, quan

do são bem explicadas, não podem desagradar.

No entanto a sua admiração pela cultura clássica e

pelo papel insubstituível que deve continuar a desempenhar

não o levam a defender a citação pela citação. Critica a ridicu-

laria dos pretensos eruditos que de modo alucinado multi

plicam citações talvez como processo de iludirem a falta de

ideias próprias. Em suma, o criador é aquele que sabe dosear

os valores do classicismo com o uso da boa razão. Claro que

as referências são sobretudo literárias mas na carta sobre

poesia Verney alude por duas vezes a problemas artísticos,

embora de modo fragmentário. Primeiro quando a propósito

dos enigmas exemplifica com a proibição de os escultores

assinarem os seus trabalhos na Grécia antiga e com a impos

sibilidade de um particular colocar a sua efígie no dinheiro

corrente, em Roma; depois, a propósito do mesmo tema, fala

das assinaturas deixadas por alguns arquitectos: uma lagar

tixa e uma rã. esculpidas num palácio pelos seus dois autores

ou a forma de coruja presente na Estátua Equestre de Marco

Aurélio na Praça do Capitólio. Mas de maior interesse,

porque vai além da mera curiosidade, são as suas judiciosas

considerações sobre a arquitectura gótica. Verney repete

então algumas das ideias correntes dos clássicos face à arqui

tectura dos Godos: este não foram instruídos nas boas artes,

como os gregos e romanos, estando por isso impossibilitados

de atingirem a nobre simplicidade da antiga arquitectura

Ao invés as suas obras revelam uma mal regulada imagi

nação. A observação desse espólio aos olhares contemporâ

neos revela a pouca proporção e o mau gosto, apesar do con

tacto íntimo que os Godos tiveram com a arte romana.

Em Verney os problemas e o receituário avançado

quanto à criação apenas lateralmente podem ter reflexos

sobre as artes. Na Carta Décima quando discorre sobre a

Forma o autor limita-se a uma crítica ao pensamento domi

nante, uma distanciação face a .Aristóteles e a S.Tomás de

Aquino, propondo Cícero como alternativa. No fundo esta

proposta visa menos o filósofo grego que os seus comenta

dores que para Verney são mais detractores. Na sua crítica

cerrada aos peripatéticos Verney avança no entanto uma

frase central que infelizmente não teve desenvolvimento:

Um Atomista também se serve da palavra matéria.

Forma e Privação: um Epicureu. um Pitagórico, etc.

um artífice que faz um estátua, também se pode

explicar pelos mesmos termos. (1)

Assim é também com as suas duas cartas sobre

Retórica, disciplina recomendada aos artistas desde Vitrúvio.

Nas duas cartas que escreve sobre esse tema Verney revela-se

um acérrimo opositor de uma certa prática da retórica em

Portugal, na esteira de críticas idênticas já avançadas no

reinado de D.João V por Manuel de Azevedo Fortes. .Ambos os

autores recusam a transformação da eloquência em afec

tação, ambos recusam a elesordem das paixões e tudo o que

no discurso está para além da racionalidade. Qualquer dis

curso necessita de verosimilhança sem a qual se transforma

num mero jogo ele eleitos donde está excluída a verdade 1

logo depois necessita de clareza expositiva e de linguagem

como Ncrnev exemplifica com a geeimetria:

1 1 1 I .ms .Manta . rinv. Verdadeiro Melodo de tMudjf. Caru X . *H
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A Geometria, que explica verdades claras e que não

Interessam ninguém, deve tratar-se plactdlssima-

mente, com aquelas palavras que são precisamente

necessárias para a explicação dos termos. (1)

Mas não há uma negação do valor e utilidade da

retórica. Verney considera que não há coisa mais útil que a

Retórica. Arte de persuasão, todo o lugar é teatro para a

Retórica, pois todo o discurso despido de artifício não é mais

que um caos. É a Retórica que dá ordem, disposição, pro

porções, relação e depedência às coisa e ao discurso. Verney

conta-nos que um homem douto chamou à Retórica a

Perspectiva da razão. Ambas são artifício; mas sem ele não

haveria arte mas um caos ininteligível. Retórica é sinónimo

de ordem; e, mais do que isso, é condição essencial de

nobilitação mesmo dos materiais mais simples. E são pre

cisamente os aspectos mais racionais da arte os mais admi

rados por Verney, em detrimento dos seus valores mais sen

síveis como os cromáticos:

Em uma tábua lisa, ideia apintura um palácio com

Imensa profundidade e, multas vezes, com tal

artifício e tão semelhante ao natural, que se

enganam os olhos. Não são as cores que originam

esta deliciosa equtvocação, porque com uma só cor

se consegue o mesmo Intento: mas a disposição das

partes, o saber pôr cada uma na sua justa distân

cia, o saber-lbe dar as sombras com proporção da

arte, produz este maravilhoso efeito, e faz que eu

veja, reconheça e admire o que de outra sorte não

poderia ver. (2)

Não é este o único momento em que Verney se

socorre de exemplos plásticos. Seguindo o oratoriano e'

retórico francês Bernard Lamy, Verney conta-nos a história de

um pintor famoso que querendo delinear um quadro, parte

da escolha das figuras relacionadas com o tema; é uma

escolha que não pe>de ser arbitrária mas deve revelar desde

logo uma adequação com a temática e com o papel que cada

uma representa. A sua configuração, a que Verney chama aci

dentes, deve estar de acordo com as paixões Interiores que as

movem. Assim é que um homem agitado e alterado não pode

ter o rosto sereno mas deve revelar-se pálido, com olhos

(ii Idem, |ukx<i
(21 Idem
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abertos e cor de fogo e, de um modo geral, todos os acidentes

elo seu rosto devem participar e revelar esse estado de cólera.

Ora o bom pintor é precisamente o que imita bem essa situa

ção, pois a função da pintura continua a ser para Verney a

perfeita imitação da natureza. 0 que as cores são para o pin

tor sáo as palavras para o retórico, dirá em conclusão, na

esteira de Cícero. Segue-se que cores e palavras definem o

estilo a imprimir a cada obra em adequação com a qualidade

do tema tratado. Esta é uma definição nuclear do pensa

mento de Verney. É assim que distingues três estilo, sublime,

simples e medíocre.

Sublime é altear a ideia de alguma coisa, eliminan-

do-lhe as imperfeições sem atraiçoar a verdade. 0 género

sublime é como um palácio magnífico, com a sua multidão

de casas, cada uma adequada à função. Essas casas terão

certa magnificência rústica e serão bem proporcionadas

face ao todo: em suma, belas, grandes e majestosas. Nesse

palácio em que tudo é grande embora proporcionado a

natureza da porta é decisiva. Deve estar em adequação com

o todo que o palácio é e não revelar mesquinhez:

Um palácio que tem um portão pequenino parece

coisamourisca, e não de arquitecto inteligente. (3)

0 estilo simples é aquele que com parcos recursos

sabiamente escolhidos permite adequar-se à singeleza do

tema; a sua expressividade é vernacular mas não se con

funde com a ignorância; é antes um modo de expressão sem

artifícios. 0 estilo medíocre é o que se adequa a uma matéria

idêntica, sem prejuízo de admitir todo o tipo de beleza e har

monia.

Verney é um italianizante, um estrangeirado repleto

de ideias definitivas e salvificas sobre Portugal. Tem uma

crença ilimitada na Razão e as artes intert-ssani-lhe muito

pouco. 0 pensador é bem sincero quando na carta Ml sobre

a Poesia reproduz um velho pensamento de Platão

A poesia náo é coisa necessária na República; éfacul

dade arbitrária e de divertimento. E assim, náo batendo

necessidade defazer versos, ouJaze-los bem ou nãoJazê-

los, por náo se expor às risadas dos inteligentes. (4)

Kl Idem. fk% Kl
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Mais do que a Poesia é a Poética, comum a toda a

invenção do espirito, que Verney de todo não entende. A sua

Deusa-Razão propêie-nos afinal uma secura imaginativa,

um elementar bom-senso e uma mediação da arte pela ver

dade. São circunstâncias que nunca produziram grandes

efeitos na criação artística se bem que fiquem sempre como

modelos de opinião prudente e avisada. Mas não valem

grande coisa nem são particularmente estimulantes para os

criadores.

Na carta sobre a poesia Verney ensaia, contra a

poética barroca, a definição de Belo e dos seus parâmetros:

um conceito que não é justo, nem fundado sobre a

natureza das coisas, não pode ser belo, porque o

fundamento de todo o conceito engenhoso é a ver

dade; nem se deve estimar al-gum. quando não se

reconheça nele vestígio de bom juízo. (1)

Se assim for a dificuldade maior reside na definição

dessa terrível palavra verdade. Ora Verney, sem avançar na

definição, propõe uma purga pela leitura dos antigos, pela

sua maneira natural de escrever, pela sua simplicidade nobre

que os torna tão admiráveis.

Quando no começo da Carta Décima Quinta se dirige

ao seu interlocutor Verney pergunta-lhe se o quer transformar

num encichpedista constituído; e logo de seguida formula a

pergunta sacramental: E será possível que eu tenha tanta

erudição para poder ajuizar em toda a matéria?

Ora em nome desse enciclopedismo Verney dará na

carta seguinte o seu plano de estudos para uma organização

racional do ensino português. Para começo a criança elevia

ser instruída na Fé e saber ler e contar. Depois, durante o que

chama os Estudos Públicos, a formação seria essencialmente

literária, com um sólido núcleo de disciplina clássicas, como

a gramática latina, a gramática grega, a retórica; a filosofia

teria um carácter lato, nela se inserindo a Poética de

Aristóteles, considerado o paradigma ela aprendizagem dos

princípios da poesia. A filosofia incluía também o eslutlo ela

geometria, centrada no estuelos elos Elementos de Euclides,

bem como o estudo da matemática. Ora é a propósito elestas

(II Idem

disciplinas que Verney inclui no seu plano disciplinas como

a Arquitectura Militar e Arquitectura Civil, directamente

dependentes da formação básica em geometria e matemáti

ca. Este é um pensamento bem conservador pois reproduz a

estrutura já existente no ensino da arquitectura em Portugal

que sempre hipervalorizou aquelas duas disciplinas em

detrimento das componentes artísticas. Faltou a Verney a

leitura de Alberti; se assim fosse diria com mais acerto que o

arquitecto deve falar de matemática como arquitecto e não

como matemático. Registe-se, finalmente, que no seu plano

de estudos Verney concede que em algumas escolas possa

haver mestres de Pintura e Escultura.

Apesar de ser em grande parte uma criação do

jacobinismo militante, não se pode negar ao Iluminismo e a

Verney, uma certa crítica da tradição e uma voluntarista ideia

de necessária evolução a que o século XIX chamará

Progresso. Aliás muitos dos pressupostos teóricos de Verney

reaparecerão sob novas formas e militâncias durante o posi

tivismo oitocentista. A ideia de Progresso aplicada a todas as

actividades humanas, artes incluídas, será porventura a mais

fecunda. Essa ideia é companheira de um grande optimismo

na vida e na natureza humana, paradigmas que farão o seu

caminho e terão o seu futuro, mesmo no domínio artístico.

Mas a Verney se deve em grande parte o anúncio de um certo

tipo de crítica e de um certo modo de elaborar o combate das

ideias: precisamente aquele em que o critico se coloca no

centro de uma verdade que previamente definiu e a partir dai

compondo e elaborando o mapa do certo e errado a que a

mordacidade acompanhante augurava destino seguro e feliz.

tal como o veremos ele forma inequívoca com a crítica de arte

dos últimos tlois séculos.

\lein do tom Verney abre caminho para o estudo de

aspectos laterais á criação artística. .Afirmando que todos os

raciocínios devem ser fundados em exfieriências incontro

versas, propondo o primatlo ela matemática e ela filoseifia

experimental, valoriza o pensamento ele Galileu, Descartes,

Gasendo e Newton, bem como de toelos os que estão um

palmo distantes do erro. Já na Carta sobre a Metafísica

Verney afastava as mil questões fantásticas etilas peleis peri-

pateticos sobre o significado ele Vidente Exemplifica com

___—————
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uma pedra rústica cuja cor muda quando se alisa, circuns

tância que só a experiência permite mostrar, concluindo

que a cor não é uma entidade distinta da Substância. Das

suas propostas consta precisamente o estudo da constituição

dos corpos, dos quais nascem as nossas sensações:

nomeadamente da luz, a sua refracção nos vidros, a sua

reflexão nos espelhos, a visão directa, reflexa e refracta, a

natureza das cores. Seguindo a par e passo o pensamento de

Locke, Verney afirma que os sentidos são as principais por

tas pelas quais entram as ideias na alma. Valoriza explici

tamente o tacto que nos dízsolididade dos corpos, enquan

to afigura é percepcionada directamente pelo mesmo tacto

e pelos olhos.

Em suma, alguns autores seguintes irão desenvolver

o estudo das propriedades físicas dos corpos, a saber: corpos

cálidos, frios, duros, elásticos, fluidos, moles, os sabores, os

cheiros, os sons, a luz, as cores - não enquanto elementos

para a constituição de um pensamento artístico mas enquan

to coisas de um mundo físico a desvendar pela experiência.

3. TEODORO DE ALMEIDA

0 Padre Teodoro de Almeida escreveu uma das

obras mais lidas do seu tempo, a Recreação Filosófica, pu

blicada entre 1751-1799, em dez volumes. Trata-se de uma

versão enciclopédica do vários saberes da época, tratados

segundo uma perspectiva filosófica que se pretende renova

da e renovadora que tudo pretende abarcar. Por isso discor

rerá por todo o mundo, porque não tem outros limites a

curiosidade do filósofo natural, senão os do universo

Teodoro de Almeida pretende dar luz, evitar a confusão e

seguir a boa ordem e o método natural.

Logo no começo regista o apego dos hispânicos ao

peripatetismo, herança da qual se libertou graças ao ma

gistério do Padre João Baptista. O problema era ainda e sem

pre o de Aristóteles e o dos falsos aristotélicos que estabele

ciam pressupostos em tudo alheios ao sistema do Estagirita.

Mas na dedicatória ao Rei, Teodoro de Almeida tem uma

opinião positiva da situação portuguesa actual, fundamenta

da em sólidos princípios nos quais a tradilção livresca se unia

à experiência e à experimentação proporcionada pelas

máquinas e pelos instrumentos exactos. A Física vai pois

comandar o seu discurso no qual pretende dar luz, verdade,

aos que vivem amarrados às trevas e arrebatá-los para a

belleza interior do Universo. A sua Recreação será exposta

com estes fins pedagógicos e para tanto utilizará a língua vul

gar como forma de atingir um público mais vasto, ao mesmo

tempo que reconhece na língua portuguesa capacidades para

expressar qualquer tipo de conhecimentos.

No vasto plano de Teodoro de Almeida incluem-se

temas pertencentes ao domínio artístico, tratados na pers

pectiva da filosofia natural como coisas do mundo, se bem

que a especifidade da arte não o motive suficientemente. Ora

dentro dessas coisas do mundo cabem a luz, os estudos de

óptica, a teoria das cores segundo Newton, no segundo vo

lume; o estudo dos elementos, no terceiro volume e, no

quarto, o do corpo humano; a filosofia racional, no sétimo.

onde aborda o problema da imaginação; finalmente, no oita

vo, ao tratar da metafísica, ocupa-se do espaço, do agradá
vel / desagradável e do belo / feio.

Ao introduzir o problema da cor Teodoro de .Almeida

começa por estabelecer a diferença entre os peripatéticos e

os modernos. Para os primeiros a cor é uma qualidade dis

tinta de tudo o que é matéria e quando colocada sobre os cor

pos fá-los corados. Para os modernos a cor não é senão uma

modificação de luz na superfície dos corpos; por seu lado a

luz é substância e corpo que ao encontrar as superfícies toma

tons diversos consoante o modo como as toca. A luz é pois

uma substância corpórea, ainda que muito delicada. Neste

capítulo Teodoro de .Almeida passa em revista algumas con

cepções sobre a luz. cita Newton e também Descartes.

Gassendo e os gassendistas, dá-nos conta da observação de

fenómenos quotidianos e de diversas experiências efectuadas

com as quais prova a sua existência.

Uma primeira conclusão se impõe. A luz e a cor. ele

mentos fundamentais ele todas as artes têm aqui um trata

mento puramente científico, sancionado pela experiência.

perdendo o seu carácter transcendental e sendo despojadas
elo seu vector estético. Quando Teodoro de .Almeida afirma

que o azul se peide mostrar enquanto tal ou enquanto roxo,

dependendo das condições luminicas. é duvidoso que em

finais elo século XVlll a pintura pudesse aceitar tais conside-

144



rações cientificamente correctas. Tal como era ainda cedo

para seguir o caminho indicado pelo autor quando referen

cia a camará escura e a deformação de imagens cujo tama

nho varia segundo a distância do suporte ao emissor de luz. A

este nível a arte e a ciência são percursos inconfundíveis.

A imaginação ou fantasia considera-as parte do

corpo e residentes no cérebro:

aquellafaculdade que tuis temosparapintardentro de

nós mesmos qualquer Imagem dos objectos sensíveis.

(D

A imaginação é um atributo exclusivo da vista; só os

olhos têm a faculdade de imaginar e até com eles fechados

podemos formar imagens com a mesma viveza com que as

formamos com eles abertos. As proposições da imaginação

dizem-nos que só se podem representar imagens de objectos

sensíveis, capazes de serem captados pelos sentidos. Não se

pode, por exemplo, representar a alma. Mas o que é um

objecto sensível?

be o que pertence a algum dos sentidos externos,

como v.g. pedra, pão, luz, fogo, cores, som, doçura,
etc. porém quando não pertence a nenhum dos sen

tidos externos, chama-se Insensível; como v.g. a

alma, Deos, os Anjos, o amor, o ódio, os pensamen

tos, as dúvidas, a virtude, o sim, ou o não. (2)

No oposto, os sentidos externos não podem apren

der tudo o que é isento de luz ou de cor, qualidades sensíveis

e indispensáveis à comunicação visual. Dos objectos insen

síveis não pode pois a imagniação formar Ideia própria e

quando os quer representar fá-lo através de predicados

alheios e emprestados, como quando representa um Anjo

através da pintura de um rapaz. Mas, a esses objectos sen

síveis, a imaginação pode representá-los de modo muito

diferente do registado na apreensão. Logo a imaginação

analisa e recria, não mimetiza de modo primário o real; a

imaginação tem a faculdade de compor novas imagens a par

tir da informação múltipla que recebe. A imaginação não é

uma faculdade passiva mas activa e os seus produtos nao sao

necessariamente coincidentes com os do mundo real, como

m TPrtHiini ile Munida Recreação filosófica. Tlllllo Ml p.iK II

m TPrtiliirti de Almeida Ref reacão filosófica. Tomo VII pai; M

nos sonhos, podendo até desfazer a lógica natural das coisas

como quando se imagina um diamante mole ou um leão

com a mansidão de um cordeiro. Mais, a imaginação pode

inventar coisas belas que no mundo nunca existiram. De

certo modo nada lhe está vedado e os seus limites são os da

própria capacidade de imaginar. Essa faculdade é também

extensiva ao mundo das ideias quando o entendimento

forma os seus actos espirituais, trabalhando em conjunto a

imaginação e o cérebro queformão algumas imagens cor

porais e sensíveis. É o que Teodoro de Almeida chama o

comércio entre a alma, o corpo e as faculdades do espírito.

A nossa imaginação ou fantasia produz Ideias cuja

consistência e representação as aproxima da pintura.

Vejamos como:

espécie de quadros, ou pinturas, que omão a casa

Interior, por onde passeia a nossa alma; por elas a

alma vê o mundo em perspectiva. (3)

Tal como na pintura, quando as Ideias referenciam

objectos materiais pode a sua representação ser mais ou

menos minuciosa. De qualquer modo não há confusão entre

o real e a sua representação, pois uma coisa é o amor outra

é a palavra. Esta distinção é fundamental e constitui uma

alternativa à mimesis clássica embora a sua operacionali

dade não seja imediata no domínio das artes.

No volume dedicado à metafísica Teodoro de

Almeida ocupa-se então das qualidades dos objectos sen

síveis e do seu efeito sobre os sentidos e. sobretudo, sobre a

alma. onde se completa a sensação. Ora o que se segue à sen

sação é a classificação, a destrinça entre o agradável e o

devsagradável. Na verdade se os olhos veêm. os ouvidos

ouvem, ou se através do sentido do gosto recebo um sabor.

são os movimentos ela alma que qualificam; mas importa

distinguir entre esses movimentos da alma. que são

metafóricos, e os elo corpo, pois a alma inuela de estado sem

mudar ele substância Nas qualielaeles ela alma incluem-se as

disposições naturais, o movimento, a conservação e a

apetência, e o que se entende por agradável? Algo que excita

na sua potencia huma espécie degusto, e complacência, c

approvaçao do tal objecto. No oposto dei agradável situa-se

Ulldein
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o injucundo, isto é, tudo aquilo que excita na potência, uma

espécie de aversão, tédio e moléstia. A estas duas qualidades

opostas correspondem outros tantos movimentos: ao

agradável um movimento proporcionado, ao injucundo o

desproporcionado, enquanto à categoria de insípido não cor

responde qualquer movimento.

O agradável é um relativismo que sempre diz

respeito aos sentidos e que se atinge no meio termo e no

equilíbrio pois para Teodoro de Almeida os órgãos dos senti

dos não foram feitos para receberem impressões extra

ordinárias:

O ver, o ouvir, tudo sendo com moderação, e nos ter

mos hábeis,faz os sentidosmais capazes de obrar. (1)

Esta embrionária psicologia da arte é ainda norma

tiva e Teodoro de Almeida avança de seguida com alguns juí

zos fundados no gosto. Assim prefere a luz mexierada, a pas

sagem suave de uma cor para outra, desaconselha a utiliza

ção do branco e do preto, a menos que combinados em pro

porção conveniente e, sobretudo, as belas harmonias que se

obtêm na diferença suficiente: azul/cor de ouro, verde/prata,

cor de vinho/gema de ovo, cor de rato/verde. Chama então

em seu auxílio Mestre Aristóteles para recomendar a va

riedade na ordem, propiciadora do deleite e condenar a de

sordem que ofende. A ordem tem consistência, uniformidade

e uma admirável semelhança; a desordem aflige pois provo

ca um trabalho contínuo à potência não lhe dando descanso

algum. Esta estabilidade não rejeita completamente a novi

dade, desde que seja módica. Como diz, a novidade costuma

agradar porque excita na potência o seu estado de amorteci

mento devido à uniformidade do costume. Uma coisa vista

muitas vezes não tem mais que ver mas a novidade só é dese

jável desde que equilibrada. Daí que estabeleça uma curiosa

teoria que reconhece a utilidade da moda e a concebe como

um fluir no tempo: o novo destrona o velho e impõe-se' por

um período que, é desejável, não vá além dos cinquenta

anos. A novidade é pois tudo o que nos produz admiração e

ordena-se segundo três parâmetros: o maravilhoso, o cstu

pendo e o sublime

Em nome da novidade Teodoro de Almeida introduz

1 1 rr.-n.li.rn „. Almeida Recreação filosófica. Innm VIII ptffj 114
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de seguida a distinção essencial entre o Bom e o Belo que em

seu entender são qualidades inconfundíveis. Para a cultura

artística nacional é um importante separar de águas. 0 belo

ou formoso, tal como a formosura, dizem respeito exclusiva

mente aos olhos, ou à alma através deles. A alma sente-se

agradada pelo que lhe é proporcionado pelos sentidos e com

tudo aquilo que vai de encontro às suas disposições primiti

vas com que o criador a dotou ou que foi adquirindo por

habituação. Pode pois dizer-se que são os olhos que veêm

mas é a alma que se agrada ou desagrada.

Há por isso dois géneros de beleza. A primeira é

constante, funda-se na natureza, naquilo que sempre agrada

e em tudo o que revela congruência com as disposições

primitivas da alma; servem de exemplos, a ordem, a pro

porção e a correspondência, paradigmas bem clássicos. A

segunda é inconstante, por vezes agrada, outras não e a sua

congruência faz-se apenas com as disposições adquiridas

pela alma; é o caso de todos os fenómenos sujeitos à moda.

Estes géneros de beleza estão sujeitos a circunstâncias sub

jectivas, como a paixão que tem a capacidade de mudar os

olhos e a alma. De certo modo o amor faz belas as coisas e o

ódio torna-as feias. Por isso a paixão pode motivar juízos

erróneos. Outra circunstância é a autoridade que, através do

exemplo e da mimética que produz, pode alterar o juízo

avaliador.

O belo é pois um relativismo e para além das cir

cunstâncias atrás mencionadas, esta também sujeito às con-

tigéncias do lugar. Em Portugal o corpo belo é aquele que é

elotado de cabelos louros, olhos azuis e pele branca e' rosada.

qualidades que se impõem pela diferença.

4. 10SÉ MANUEL DE CARVALHO NEGREIROS

José Manuel ele Carvalho Negreiros terá nascido por

volta ele' I7SI e falecido em ISIS Era filho de Eugénio dos

Santos e neto, por via materna, de Manuel da Costa

Negreiros Da sua biografia consta uma viagem por Itália.

donde regressa cm 1776 l os vários cargos que ocupou:

arquiteclo-geral dos Paços e elo Senado da Câmara; 2" arqui

tecto das Obras dos Paços Keais (PKK. sucedendo a Elias

Poppe); em 1804 é nomeado por D.João VI arquitecto-geral



do Paço e Convento da Batalha, substituindo Pedro Gualter

da Fonseca; em 1S0S atinge a patente de sargento-mor. Fora

entretanto agraciado com o hábito de S. Bento e de Avis

(1795). Nas suas Jornadas pelo Tejo o autor fala-nos dos

seus ilustres antepassados, sendo breve quanto ao avô de

quem não consegue citar uma obra construída. É mais

minucioso quanto ao pai a quem rastreia as obras de enge

nharia em Estremoz e Évora, os trabalhos do Hospital das

Caldas da Rainha e do Palácio e Real Hospício das

Necessidades, onde Manuel da Costa Negreiros ainda esteve

presente. Mas a escrita não permite inferir autorias quanto a

estes últimos. De Eugénio dos Santos trata mais demorada

mente referenciando o executado na reconstrução de Lisboa.

Mas não lhe tece grandes elogios apesar de o achar merece

dor de estimação. Ao executado prefere claramente o apenas

projectado, que herão muito melhores. Refere-se certamente

à planta n° 3, da autoria de Eugénio dos Santos e A.C.Andreas

que apresenta uma superior compreensão da história do

sítio e não reduz o urbanismo ao elementar e escolar jogo de

perpendiculares. Do facto não culpa o pai mas os intriguistas

e invejosos que tinham cavilosamente movido os ânimos

dos superiores.

Nas suas Jornadas pelo Tejo fará a defesa dos

engenheiros portugueses contra os que designa de novos e

illuininados. por quererem introduzir modalidades constru

tivas diferentes, praticando abusos de toda a ordem.

Este arquitecto e os seus escritos nunca foram

desconhecidos dos teóricos portugueses. O autor e os seus

manuscritos vêm já citados no prefácio do Dicionário de

Francisco Assis Rodrigues, publicado em 1876, não havendo

razões para atribuir a sua descoberta a historiadores

recentes, como já temos lido.

As Jornadas constituem um texto longuíssimo,

escrito em 1792 e que nos seus aditamentos ele 1797 perfaz.

5 tomos manuscritos, oferecidos ao Príncipe Real. Esta

extensa prosa contém as observações de \l jornaelas resul

tantes de uma digressão feita pelo autor em Abril de 1792

pelas lezírias elo Tejo. O método usado foi o contacto directo

com a paisagem rural e suas populações, proponelo-se apre

sentar soluções para os seus problemas. No entanto se esta

pode ter sido a intenção primeira do autor o resultado final

do texto vai mais além e no seu conjunto zjornada combi

na o rasteio e as soluções pessoais de problemas agrícolas e

arquitectónicos! É uma estranha originalidade.

Vejamos então o sumário geral, jornada a jornada.

No primeiro dia o autor fala das observações gerais da agri

cultura, mostra a causa da sua ruína e apresenta soluções

que obstem à sua decadência. A segunda jornada demonstra

a necessidade de mapas verdadeiros e exactos e da sua

necessidade para o Estado; de seguida apresenta soluções

sobre o modo de fertilizar os campos, de ordenar e desen

tupir os rios, terminando como recomendações sobre cha

farizes e fontes públicas. No terceiro dia volta às obras fluvi

ais e aos portos de mar, trata dos diversos pavimentos, da

qualidade dos alicerces, da construção de tanques, cisternas

e outras obras semelhantes, do modo de fazer a cal com

carvão de pedra, do conhecimento das madeiras. A quarta

jornada contém as reflexões sobre os alicerces do Erário

Régio e a crítica em que se envolveu com Costa e Silva. Este

assunto continua no 5o dia. Na sexta jornada fala de estradas.

de calçadas e seus pertences. As jornadas 7, 8, 9, 10 e 1 1 ocu-

pam-se do modo de fazer plantas para qualquer cidade, vila

ou aldeia e do modo de delinear edifícios públicos.

Finalmente na última jornada trata do aproveitamento dos

baldios, do modo de tirar os povos da extrema inacção e

pobreza sem que tal implique gastos aumentados para o

Estado.

Que pensar desta intrincada magnitude de proble

mas que Carvalho Negreiros se propõe tratar e resolver? A

solução do problema reside com probabilidade na conjuntu

ra arquitectónica portuguesa. O texto ele Carvalho Negreiros e

contemporâneo ele obras Importantes, estando em jogo

proventos, cargos e íama, como nos tempos elo Aqueduto I.

pois um texto ditaelo pela oportunidade, circunstância que

em Portugal elespoleta polemicas, esforços teóricos e senti

mentos menores Assim e bom recordar que a destruição por

um Incêndio do Erário elo Rossio motiva a decisão ele uma

nova construção em 1789 c o inicio das obras no ano

seguinte que avançam ate Õ
,. sendo elefinitivamente suspcn-
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sas em 1797; ao mesmo tempo arde a Real Barraca (1794)

e em Novembro de 1795 é lançada a primeira pedra do

Palácio da Ajuda. Ora o Erário e o Palácio são as grandes

obras públicas deste final de século, ambas estão presentes

no espírito e no texto de Carvalho Negreiros e constituem a

sua grande motivação. No entanto a declaração destas moti

vações seria ostensiva e assim o arquitecto fá-las anteceder

de longos textos sobre agricultura e obras rurais onde per

passam ideais fisiocráticos que ao tempo estavam presentes

nos cinco volumes (1776-1815) dasMemórias Económicas

publicadas pela Academia das Ciências.

É este o pano de fundo que suporta as Jornadas,

texto finalista, imbrincado nos temas e comprometido com a

realidade e as ambições do autor. Não é um tratado de arqui

tectura mas um comentário da realidade circundante cujas

ideias e opiniões importa sistematizar.

Carvalho Negreiros evidencia ao longo da obra algu

ma capacidade de sereno polemista. Assim logo no começo

responde a algumas críticas feitas ao título da sua obra e ao

facto de tratar da decadência da agricultura, assunto conside

rado de todo alheio a um engenheiro civil. A resposta à

segunda pergunta permite ao autor reafirmar o carácter uni

versalista da engenharia a qual não teria estatuto específico.

Os engenheiros deveriam possuir toda a gama de conheci

mentos que lhes permitissem saber acomodar e ordenar

toda a qualidade de viventes. Nesse sentido deviam saber

traçar e dirigir obras rústicas e urbanas e entender de

Mecânica Universal que lhes permitisse suavizar e melhorar

a vida das populações. A engenharia seria pois uma ideologia

e uma actividade com uma clara extensão social. Citando

estudos feitos pela Academia das Ciências, de contornos

fisiocratas, Carvalho Negreiros alarga o papel do engenheiro

não o restringindo às obras de excepção, régias ou eclesiásti

cas, mas aberto aos benefícios comunitários.

Estas afirmações constituem uma extensão do para

digma vitruviano á engenharia e suas obras utilitárias. O

autor mantém aliás uma ambiguidade bem nacional quanto

ao estatuto do engenheiro e do arquitecto. Segundo Carvalho

e Negreiros arquitecto não é aquele que só sabe desenhar 88
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cinco Ordens de Vignola pois, em seu entender, essa capaci

dade também é apanágio de entalhadores e pintores. Esses

arquitectos, quando têm sucesso, devem-no ao puro acaso

pois, segundo as suas palavras, eles não sabem as razões

porque obram; trabalham por simples prática, faltam-lhes

estudos, carecem de teoria. Por isso Carvalho Negreiros afir

ma de seguida que o engenheiro deve possuir um conheci

mento tendencialmente enciclopédico, dominando disci

plinas como a perspectiva, a mitologia e a história. E assim

que inclui nas Jornadas um Tratado de Trigonometria, com

muitas definições, teoremas e demonstrações, seguido de

um Tratado de Mecânica. Neste último trata dos fluídos, dos

planos, da gravidade, das resistências, tudo pedagogicamente

exposto e constituindo uma espécie de manual de físico-

-química. Aliás a sua intenção é meramente divulgatória e o

autor pretende apenas sistematizar ideias que foi retirando

de Galileu e Boyle, entre outros. De idêntica despreocupação

quanto à originalidade comunga o Tratado de Hidrostática e

Hidráulica. Esta exibição sapiência! é apenas um prólogo.

uma preparação para um dos objectivos da sua obra.

Ao terceiro dia das suas jornadas Carvalho Negreiros

não nos brindara ainda com qualquer ideia artística. Vai

agora iniciar uma longuíssima exposição sobre alicerces que

serve de preâmbulo à sua tão desejada intromissão nas obras

do Erário. Estamos no domínio da pura tecnologia sendo-

-nos sucessivamente apresentadas as várias qualidades de

alicerces em função da natureza geológica dos terrenos, apli

cando então alguns dos conhecimentos enunciados nos

Tratados anteriores; depois são as pedras variadas e seus

sítios de origem, as madeiras e suas qualidades No espírito

deste engenheiro português a física vai ocupando o lugar da

geometria e a arquitectura continua a primar pela ausência.

Depois vêm recomendações de' senso comum sobre os tra

balhos construtivos, suas implicações financeiras e cuidados

a ter pelos encomendadores. Num sentido normalizador e

disciplinador inclui também uma tabela das medidas usadas

em Portugal. Assoma então uma crítica dirigida à situação

portuguesa, contra a liberdade que ba neste Reyno de cada

bum edificar como quer Mas esta afirmação náo se funda

em qualquer juízo artístico. Dirige-se à utilização incongru-



ente de materiais que colocam em risco a vida das pessoas.

Para um país como Portugal, abundante em pedra, recomen

da o seu uso em detrimento da madeira, material sujeito à

acção corrosiva das humidades que ditam o começo da ruína

dos edifícios.

Outro dos grandes temas aqui tratados diz respeito à

acomodação dos viventes. São páginas em que o autor

teoriza sobre o planeamento do território e planificação

urbana, visando a abundância e felicidade dos povos. No pro

jecto de um aglomerado urbano deve começar por se eleger

o sítio; a extensão da urbe deve ser proporcional ao território

em redor, às suas potencialidades e riquezas. Os bosques

devem ocupar entre 1/3 e 1/5 dessa superfície de modo a

proporcionarem sustento e a área a cultivar deve igualmente

pressupor essa finalidade. A povoação deve ser servida por

estradas e calçadas, livres de imundícies, com chafarizes de

meia em meia légua, como faziam os romanos e os moder

nos franceses e ingleses. Devem ainda ser marginadas por

arvoredos; as pontes de madeira deviam evitar-se. No inte

rior a urbe devia ser infraestruturada, dotada de ruas princi

pais e particulares e com praças. Estas últimas merecem-lhe

grandes elogios pois permitem purificar os ares e dar maior

segurança aos habitantes em caso de terramotos ou qualquer

outra catástrofe - se Lisboa assim fosse, ter-se-ia poupado

muita mortandade no cataclismo de 1755. Mas para além

dessas funções algumas praças destinar-se-iam também aos

exercícios de tropas; as restantes seriam centradas num cha

fariz isolado, tendo em redor outros chafarizes de encosto.

Nos lados a praça mostraria fachadas de igrejas e de palácios,

com qualidade e magnificência, habitados por fidalgos e

grandes do reino ou mesmo pelo monarca. Esta praça prin

cipal coexistiria com outra de grandeza correspondente onde

se instalariam os equipamentos públicos: Colégios, Casa de

Enjeitados, Hospital, Albergue, Tribunais da Justiça e

Fazenda, Prisão, Quartéis, Teatro e Anfiteatro. Outra praça

seria destinadas ao mercado, uma outra ao comércio fixo e

aos artesãos e outra para a feira. A Paroquial ficaria sediada

numa das ruas e teria uma torre com relógio, uma casa para

o pároco, oficinas, casa de enjeitados e casa de cirurgião e

botica. A comodidade seria a palavra-chave deste desenho

urbano onde se previa ainda um chafariz em cada uma das

ruas principais. Fora do casco principal ficaria o cemitério e

os subúrbios, com atafonas e moinhos de água e vento.

Se a cidade o permitisse poderia ter uma catedral,

com uma grandeza correspondente. Segundo Carvalho e

Negreiros o arquitecto que a desenhasse deveria dominar as

seguintes disciplina: desenho e perspectiva, história sagrada.

genealogia e mitologia. Para a sua planta considera como

mais adequadas a cruz grega ou a cruz latina; mas admite

também qualquer outra forma geométrica, como a oval, o

círculo, enterrando assim os velhos e canónicos anátemas

tridentinos. Outros ingredientes artísticos da catedral.

capela-mor profunda para celebrantes, mais cadeira de

docel; cruzeiro com capelas; número de altares na nave em

função do seu comprimento; tribunas; púlpitos portáteis;

claridade; porta principal virada a oriente: acordo entre os

ornatos e as Ordens arquitectónicas; as Ordens devem ser

mais delicadas no interior que no exterior, com uma cor

recta sobreposição se for essa a opção.

Este urbanismo modelar estender-se-ia às aldeias.

nas devidas proporções, nas quais as casas obedeceriam a

tipologias consoante a qualidade do morador, plebeu.

lavrador ou nobilitado. Também aqui, os parâmetros essen

ciais seriam a comodidade, a higiene e a segurança, que pro

porcionariam uma espécie de felicidade pela ruralidade Vis

povoações intermédias, as vilas, seguir-se-ia de modo mais

compactado o programa da cidade. O centro seria ocupado

por uma praça centrada num pelourinho e ladeada pela

Casa da Câmara, pelo Açougue, pela Prisão, etc.

Depois de tratar de equipamentos vários como os

quartéis, com as respectivas tipoleigias consoante a especiali

dade militar, José Manuel ele Carvalho e Negreiros reserva

para o 1 Io dia das suas jornadas o caso do Palácio Real. A

decisão de construir a morada regia pertence ao soberano

que deve entregar ao Arquitecto dos Paços Reais uma relação

por escrito das acomoelações gerais e particulares Esse palá

cio destinado ao rei de Portugal eleve ser o maior e mais

magnificente da Europa, Em função desta grandiosidade o

arquitecto deve escolher o terreno, tendo especial atenção
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quanto à sua localização, preferindo um ponto elevado, capaz

de proporcionar boas vistas; deve igualmente estar próximo

de águas correntes e ser batido por bons ares.
Em seu redor

existirão bosques e jardins de árvores odoríferas,
murados e

com varandas nos extremos. O palácio será antecedido por

novas e magnificentes avenidas com 60 palmos de largo. Tal

como preconizara para a catedral de uma cidade também

para o palácio Carvalho e Negreiros considera a forma

geométrica assunto supérfluo, afirmando que qualquerfigu

ra serve.

A fachada principal da obra será enquadrada por

uma praça de grandeza maior, virada ao Tejo, com edifícios

baixos para acomodarem todos os que servem a Casa Real.

Nesta praça serão colocadas várias estátuas:
ao centro a de D.

Maria I, ladeada pelas de D. Afonso Henriques e pela do

futuro D. João VI, A fachada norte seria enquadrada por

pirâmides e estátuas alegóricas.

O palácio obedeceria a uma rigorosa simetria,
teria

dois pisos cuja compartimentação interior descreve com

minúcia. O átrio de acesso seria ornamentado com várias

estátuas. Em ligação com este espaço áulico seriam ainda

construídos um Teatro Real, no lado norte, e face à fachada

principal uma Patriarcal, com planta em cruz grega e duas

torres na fachada. Como se verifica o Palácio da Ajuda, entre

tanto construído, nào difere muito, nas suas linhas gerais,

deste projecto oferecido por Carvalho e Negreiros.

Resta a polémica a propósito do Erário Régio; Costa

Negreiros transcreve as suas cartas e as do seu opositor.
Costa

e Silva. Negreiros começa por justificar a sua intromissão
no

processo pelo espírito de patriotismo que o anima face a uma

obra onde se previam exorbitantes despesas sem haver a

certeza quanto ao feliz resultado final. Critica de seguida o

lugar escolhido, o sítio da Patriarcal Queimada, que faria

perder muito tempo em desentulhos, preconizando que no

mesmo local se construa outra das muitas obras que a nação

necessita. O cabouco geral entretanto aberto merece-lhe

críticas pela largura excessiva, mais própria para tanque,
cis

terna ou lagoa. Depois avança com os seculares receios

nacionais quanto à construção da cúpula sobre a sala octo

gonal. E sob este negro pano de fundo profetiza que mais

tarde ou mais cedo ocorrerá um abatimento geral do edifício.

Ora, em seu entender, tudo se podia obviar se o arquitecto

escolhido tivesse boa experiência, alusão directa ao curricu

lum de Costa e Silva. O tom estava dado e a partir daqui os

dois contendores entretêm-se numa interminável discussão

sobre alicerces, deslocando a discussão artística para uma

temática de engenharia pura e dura. Na verdade, como diz o

autor, Deus não tem obrigação defazer milagres. Pelo meio

ficam duas ou três ideias recorrentes, como a citação do

exemplo vitruviano na formação dos bons arquitectos, a

indispensável leitura de Tratados, como os de Cesariano,

Paládio ou Vignola mas omitindo-se Serlio que era precisa

mente o autor que estaria em causa a propósito do Erário.

Todos estes tratadistas eram tributários do excelente Vitrúvio,

embora por vezes se revelasse um pouco obscuro e

demaziadamente concizo, em virtude de ter escrito num

tempo em que as ciências não estavam tão purificadas como

no presente. Mas Vitrúvio não devia ser criticado, como o fez

Laugier (arquitecto a quem ninguém admite doutrina nem

lhe adopta o uso) que lhe censurou a falta de sistematização.

Fora da boa arquitectura de raiz. vitruviana ficava também

Borromini, devido ao extravagante sistema dos seus ornatos

e excelente qualidade das suas plantas. Estas reiteradas

citações de Vitrúvio não escondiam uma situação caricata: o

tratadista romano nunca fora traduzido para português.

como aliás ainda hoje acontece! Esta circunstância pouco

abonatória é mascarada por Carvalho Negreiros com o habili

doso argumente) segundo o qual os portugueses são muito

versados em línguas estrangeiras.

Vitrúvio justifica a incursão pela historicidaele da

arquitectura e por um exercido crítico em seu redor.

Carvalho e Negreiros distingue claramente elois sistemas

arquitectónicos. O primeiro abrange a arquitectura antiga

mais estimada que fora inventada pelos egípcios, aperfeiçoa

da pelos gregos e passaela aos romanos que a conservaram

ate a tiuetla elo Império: o segundo compreende a arquitec

tura gótica com eirigens em Constantinopla e duas claras

divisões compreendendo o norte ela Europa, deviela aos

Godos, e outra o sul a que também se chama mourisca ou
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ãrabe. Esta última teve origens africanas e estendeu-se pela

Espanha, por algumas províncias meridionais de França. O

seu apreço pelo gótico está bem expresso na seguinte avalia

ção sintética:

O Arcbtteto Scientiflco, e comblnador, achará na

mesma Archttetura Gótica muitas couzas de que se

possa aproveitar, principalmente a respeito do

prezente assumpto das abobedas. (1)

Aparentado com o espírito de Negreiros é o longo

texto de Matias Ayres dedicado a um problema de arquitec

tura civil, publicado em 1777. 0 problema é-nos apresenta

do logo de início e consiste na indagação das razões que

fazem dos edifícios antigos mais duráveis que os modernos;

e destes quer saber porque resistem menos aos movimentos

da terra quando treme. O problema, como se vê, não é ver

dadeiramente arquitectónico e serve apenas de pretexto para

uma longa discussão em torno dos materiais, em resultado

das experiências a que foram submetidos. Está subjacente a

admiração pela arquitectura e engenharia romanas e a con

denação dos processos modernos pois os operários preten

dem apenas que a obra dure enquanto eles durarem e

deixando para os vindouros a triste ocupação de reconsti

tuírem. É em nome da tecnologia construtiva que considera

secundários os paradigmas do aparato, da regularidade e da

proporção e em nome do rigor tecnológico elogia esse imor

tal retrato do Augusto Rey D.João V feito em Mafra.

5. DIOGO DE CARVALHO SAMPAIO

Em 1787 Diogo de Carvalho Sampaio publicava o

seu Breve tratado da composição artificial das cores, obra

que propunha uma abordagem diferente a matéria cromáti

ca e que era aparentemente marginal aos conhecimentos

artísticos. A obra participa do espírito experimental da época

e é apresentada como uma espécie de relatório que deriv a ela

observação dos fenómenos. Fundado nessa observação o

autor diz-nos que há duas cores primitivas, o vermelho e 0

verde e todas as outras resultam ela sua mistura. Mas a COT

só se revela através tia luz, instrumento natural de' que a

natureza se serve. A cor será assim um mero efeito da

refracção da luz; se esta e temporária, como a ele unia

(1)J. M. dc Carvalho Neyreiros lornada pelo Teio. foi 1 1 ^

nuvem, resulta uma cor aparente; se a refracção é constante.

resulta uma cor permanente.

Na matéria das cores é fundamental a sua com

posição. Partindo do principio que o vermelho domina no

reino animal e o verde no vegetal, todas as restantes existem

no mundo que nos rodeia e que todas são necessárias para

imitação da natureza. Assim se forma a noção de cores ele

mentares, com duas primitivas (vermelho e verde) e quatro

derivadas (azul, amarelo, branco e negro); todas podem

mostrar especificidades e é assim que se pode falar a

propósito do amarelo, num amarelo-claro, num amarelo-

-escuro, num amarelo-vermelho, num amarelo-verde ou

num amarelo-azul.

As cores interessam sobretudo à pintura O pintor

não pinta a natureza mas a imagem da natureza que se

forma na retina. As imagens dos objectos representam-se na

retina com as mesmas cores com que se pintam artificial

mente. Este é o sentido do conceito de imitação aplicado à

pintura, disciplina que tem como referente a Natureza e o

seu modo de apresentação ao nosso olhar. Avança de seguida

o comum receituário sobre o modo de obter as cores, a par

tir dos elementos naturais. As cores constituem o modo de

expressão do artista. Fá-lo através da invenção que consiste

no número, qualidade das figuras e ornatos e da composição

que consiste na correcta colocação dos objectos, segundo o

assunto geral e o carácter particular de cada um. As cores

permitem expressar as ideias do artista seja traçando só os

contornos, seja unindo os contornos com o claro-escuro.

seja juntando a tudo isso o colorido. Será então a cor a dar

destino ao desenho e ao claro-escuro:

Releve-se afigura de cada membro com o Claro-

escuro; então já aparecerá huma figura de vulto.

Mas se se junta o Colorido, dando aos cabellos. aos

olhos, às faces, aos beiços, &. a sua própria Cor.

neste caso se conhecerão as qualidades, quefazem

bellas todas estas partes; e resultará huma perfei

ta imitação da maravilhosa miniatura, que o

Artista vê dentro dos seus olhos, na presença de

huma mulherformosa (2)

( J 1 Dta|D de I arvallm Sampaio. Kre\e Iralado da compoMtão artificial du, core,. |-



È necessário respeitar a adequação das cores a cada

parte da figura de modo a satisfazer inteiramente a vista, e

do nosso desejo e da correcta utilização das cores nasce a

bela harmonia. Em suma a Beleza será o resultado de uma

composição bem imaginada entre o desenho, o claro-escuro

e a cor. E se esta afirmação não é nova é novidade o seu fun

damento experimental.

NaDissertação sobre as coresprimitivas datada de

1791 o autor explica o conjunto de razões que o levou a

escrever a obra: novidade da doutrina, provas mais evidentes

e um método mais fácil, tudo em relação à Teoria das cores.

O autor dirige-se antes de mais aos sinceros amadores das

ciências naturais, não aos pintores ou a quaisquer outros

artistas e todo o seu discurso é mais uma demonstração

científica que um tratado sobre um tema de arte. Trata-se

pois de um contributo novo, uma diferente apropriação de

matérias que usualmente eram tratadas segundo convenções

de natureza estética. Não se pense, no entanto, que o autor é

destituído do que poderemos chamar um genuíno entusias

mo pelo universo visível pois logo na introdução afirma que

as cores são a mais universal, e interessante parte de toda

a Physica. As cores ornamentam todo o universo e a elas

devemos todos os nossos conhecimentos. Toda o real se

apresenta a cores, seja o corpo mais simples ou a mais com

plexa estrutura - e de todo esse mundo matérico provém a

universalidade dos nossos conhecimentos, pois todo o

mundo se nos apresenta como uma pintura constantemente

renovada. De certo modo como o próprio conhecimento que

nunca é definitivo nem pode ser considerado como um abso

luto; segundo Sampaio todas as anteriores teorias dos filóso

fos careceram de demonstração e foram sempre fundadas

em hipóteses arbitrárias. Por isso a razão humana está

disponível em qualquer momento para apresentar novas teo

rias. Ora é esse o objectivo de Diogo de Carvalho Sampaio,

apresentar uma nova teoria sobre as cores fundada não em

arbitrárias suposições mas em experiências decisivas e em

naturaes analogias. Assim a experiência disse ao autor que

apenas duas cores podiam ser simples, originárias e primiti

vas. São elas o vermelho e o verde. A primeira porque pro

cede do sangue dos animais; a segunda, do suco dos vertais

Mais, da combinação de ambas resultavam as variadas cores

de todos os corpos. O autor experimentou essa combinação

da qual resultaram o azul, o branco e o negro. Quanto ao

amarelo não seria mais que um verde diluído, com alguma

mistura de vermelho. Ao conjunto destas quatro cores chama

o autor derivadas. Da junção do vermelho com o verde, o

azul, o amarelo, o branco e o negro, em proporções diversas,

resultaram todas as espécies de cores que se vêm no univer

so e na natureza.

Sampaio organiza assim o seu sistema das cores

considerando as duas originárias ou simples e as restantes

quatro a que chamou elementares. O sistema é obtido

através da observação do mundo natural e das experiências a

que procedeu. Pode pois dizer-se que o seu método é induti

vo porque parte das causas para as leis gerais. As cores, para

o autor, não existem sem os corpos onde se manifestam, de

mil modos diferentes em todo o vastíssimo império da

Natureza e nos seus três reinos. Mas a natureza está também

sujeita ao tempo e às suas transformações; antes dos objec

tos apenas se encontravam os quatro elementos puros. A

Terra, a Água e o Ar apresentam muitas semelhanças,

diferindo nos graus de densidade. Os três apresentam

transparência absoluta, são desprovidos de gosto, de cheiro e

de cor:

Da sua immediala combinação nàopoderiam resul

tar mais que meras aggregações, ejá mais a diver

sidade de espécies, que reináo na Natureza. (1)

O Fogo é o grande agente transformador, oprincipio

activo que se combina com imensa variedade com todos os

outros. Assim o Fogo é o princípio da opacidaele, elo gosto e

do cheiro e, finalmente, da cor de todos os corpos. Ora esses

corpos organizados procedem do estado de solução e junta

mente com o contínuo balanço elas aguas mudam todos os

dias a estrutura interna do globo. O próprio Ar sofreu grandes

transformações depois da existência de corpos organizados.

A combinação dos quatro elementos assim modificados com

os restos elos primitivos animais e elos vegetais abrio o novo.

e magnifico theatro. em que se completou a magestosa

obra da creação. Surgem os bosques, as plantas, toda a

1 1 ) l)ioi;ii de Canallui Sampaio. Breve Iralado da com|H)Myão Artificial da.s cores, pai; 1 1 i\
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espécie de voláteis, os seres vivos. Estes corpos organizados

são de duas espécies, animais e vegetais, tendo o primeiro

um líquido chamado sangue, que é vermelho, e o segundo

um suco de cor verde. Daqui se conclui que são efectiva

mente o verde e o vermelho as cores elementares; mais, das

transformações a que estão sujeitos esses corpos por força da

sua associação com os quatro elementos simples, resulta a

imensa variedade da natureza e a diversidade das respectivas

cores.

As seis cores atrás referidas são as que comum

mente encontramos na superfície dos corpos naturais e por

isso também se designam por permanentes. As cores são

sempre puros acidentes dos corpos pois estes constituem a

essência A degradação destroe-as más rapidamente que a

estes. O texto segue então com uma minuciosa descrição do

modo como na natureza se apresentam as seis cores e dos

efeitos produzidos pela acção dos quatro elementos. Logo as

alterações produzidas pelo corpo-essência reproduzem-se na

cor-acidente.

È a luz a substância que más átera as cores per

manentes. A luz pura é substância invisível e universá. resul

tante do efeito do fogo. tendo a capacidade de fazer todos os

corpos visíveis. O fogo em acção está na origem da luz em

acção. Do foco de luz saem os múltiplos ráos que se lançam

em todas as direcções e a este ou aquele corpo más indivi-

duáizado. Quando uma dessas linhas que toca o objecto se

dirige também aos nossos olhos, então o ponto desse corpo

é para nós visível:

nesse caso nosparece ver a luz; mas realmente nào

vemos mais que bum ponto desse corpo. (1)

0 autor enuncia de seguida águmas regras basilares

da óptica concluindo que a luz. directa, reflexa ou refracta-

da, suscita em nós uma ideia da figura ou objecto, da sua

grandeza, da sua cor. .Assim outra conclusão se impõe: se de

um corpo são inseparáveis a figura e a grandeza, a cor más

do que um mero acidente, depende inteiramente ela luz Vs

cores residem na luz e nos corpos, por meio da refracção,

existe apenas o poder de as modificar, de as combinar, de

modos sempre diferentes, tal como no espectáculo natural

(I) Diogo de Can alho Sampaio. Brc^e tfaudo da comporão artificial áis mn-,

PnmiU'tt pat

.

que todos os dias nos é oferecido.

\ refracção é o conjunto das modificações com que

a luz aumenta ou diminui de massa e velocidade. Quando ela

é constante e imperceptível, quando nasce das modificações

da luz. causadas pelas diversas texturas dos corpos, formam-

se as cores permanentes. Quando é temporária e perceptí

vel quando a luz passa por águm tempo por meio de densi

dades diferentes, formam-se as cores aparentes. Estas

exibem apenas por águm tempo os perfis dos corpos ou da

luz colorida. O autor passa de seguida a apresentarmos com

detáhe. com definições e axiomas, e com o auxilio de águns

esquemas gráficos, as experimentações sistemáticas a que

procedeu com a formação das cores aparentes: todas efectu

adas em camará obscura, certamente o aspecto más ino

vador deste método onde a experiência, a observação e a for

mação de leis são atitude científica sistemática

6. ANTÓNIO RIBEIRO DOS SANTOS

Na lista de personáidades a quem José da Cunha

Taborda agradece no prólogo das suas Regras da Arte da

Pintura, conta-se o desembargador António Ribeiro dos

Santos, bibliotecário-mór da Biblioteca Pública e sócio da

Academia Reá das Ciências. .António Ribeiro dos Santos

nasceu em Massarelos. então arredores do Porto, em 1745 e

fáeceu em Lisboa em 1818. Era oriundo da burguesia mili

tar e. anda jovem, teve uma estadia brasileira frequentando

o Seminário de \ossa Senhora da Lapa. onde estudou

Filologia e Humanidades com os padres da Companhia de

Jesus. Cursou Direito em Coimbra á se doutorou (1771) e

foi lente de Cânones (r79-l795). A sua actividade

multifacetada leva-o a assumir vários cargos públicos, como

o de Desembargador da Casa da Suplicação (1790),

Deputado do Santo Oficio (1793). censor régio d"1)^). cro

nista da Casa ele Bragança (1795), deputado da Mesa da

Consciência e Ordens (1799) Cónego Doutoral das Sés de

Viseu (1793). Faro (1880) e de Évora (ISO.): teve também

notória intervenção na Junta de Revisão e Censura do Novo

Código ( 1 778), emde se opôs a visão tradicionalista do direito

publico, defendendo posffies ia liberais; foi ainda professo
na Ordem de Santiago desde 1771 Foi igualmente sócio

efectivo da Academia elas Ciências, com vasta publicação nas
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Memórias de Literatura Portuguesa. Ribeiro Santos fora já

bibliotecário na l Diversidade de Coimbra (1777) e aprovei

tando essa e muitas outras experiências, D. Maria I nomeia-

-o para Bibliotecário-Mor (1796) da nova Biblioteca Nacional

de Lisboa, lugar que desempenhou de modo exemplar até

1816, estando já cego por força dos seus ciclópicos trabalhos.

As suas apetências literárias são vastíssimas e

deixou-nos um largo resultado dessa actividade, marcada por

um espírito enciclopédico de registo e classificação, acom

panhado por uma permanente sede informativa que o levava

a compilar bibliografias sobre os mais variados assuntos; bib

liografias para cuja leitura uma só vida não chegaria! Assim

encontramos um Ribeiro dos Santos poeta, considerado

geralmente de valor secundário, e um homem empenhado

na memória de variadas disciplinas de algumas das quais foi

entre nós o iniciador. Entre outros assuntos estudou as ori

gens da tipografia em Portugal, a literatura judaica, as

matemáticas, as origens da poesia portuguesa, as navegações

do século XV. e é neste pessoalíssimo contexto que encon

tramos um António Ribeiro dos Santos interessado no co

nhecimento generáista e muito literário das artes,

O enorme espólio de Ribeiro dos Santos necessita de

uma inventariação e de um cuidado tratamento temático que

possibilite uma real avaliação da sua originalidade ou do seu

carácter essencialmente enciclopédico e disperso. A sua

condição de Bibliotecário-Mor permitiu que tudo se

guardasse, desde textos com carácter definitivo, arrumados,

sistemáticos, até simples apontamentos de ocasião. O valor

destes documentos é pois desigual embora nos revele uma

erudita e insaciável curiosidade. No domínio da cultura artís

tica encontramos igualmente extensas bibliografias, geral

mente bem informadas e com a designação das espécies

essenciais. Estão neste caso as bibliografias sobre as antigui

dades das artes, as antiguidades numismáticas, listagens

sobre medalhística hebraica, grega e romana, referencias a

antiguidade da estatuária, das pedras gravadas, etc Enfim,

uma ansiosa tortura do espírito que revela Informação e

muita paciência mas que não passam de cadernos ele apon

tamentos e que não transformam o autor num historiador

mas num coleccionador com espírito de antiquário e bibliófilo.

Como dissemos alguns textos têm um carácter mais

definitivo embora valham sobretudo pelas intenções. Um

bom exemplo desse espírito são as suas Epístolas sobre as

Belas-Artes em Portugal. Trata-se de um conjunto de textos

que têm uma particular incidência sobre a pintura. Inicia-as

confessando que não é nem pintor nem curioso de pintura e,

por isso mesmo, as suas fontes são o que viu e leu e também

o que ouviu a eruditos e professores dessa arte. Interessa-lhe

então apurar as origens da pintura em Portuga e vertebrar

uma série de informações dispersas, arrumando por épocas

o espólio conhecido. Declara que dos primeiros tempos da

monarquia portuguesa pouco ou nada se sabe. tendo apenas

apurado que D. Afonso III mandara fazer retratos de pessoas

nobres; mas dessa primeira idade considera que pouco resta

que mereça contemplação pois os progressos feitos foram

relativos. Esses tempos escassos e infecundo perduram até

aos reinados de D. João II e D. Manuel. Socorre-se de Garcia

de Resende e da sua poesia para afiançar que havia então

pintores de grande génio e arte, sobretudo os estrangeiros.

importados de Itália e França e que entre nós trabalharam;

contrariando o poeta acha os portugueses pintores de segun

da ordem. Tomando como fonte Nicolau de Oliveira elogia de

seguida a política cultural de D.João III em cujo reinado teria

aumentado o número de pintores Refere o exemplo dos bol

seiros que demandaram Itália e que espalharam entre nós o

gosto da Escola Lombarda que frutificou e criou bons dis

cípulos. Esta seria então a primeira e mais brilhante época da

pintura portuguesa e avança com vários exemplos demons

trativos, É assim que refere Francisco ele Holanda, aproveita

do pela nação castelhana a quem deu os primeiros pre

ceitos da arte de pintura: no seguimento desta unidade

peninsular refere igualmente Manuel Pereira que confunde

como pintor. Nesta geração dourada inclui \anegas. Marcos

ela Cru/ e D. Hilário ele Paiva (Cónego ele Santa Cruz de

Coimbra); igualmente Campelo. Fernão Gomes. André

Kemoso, Gaspar Dias. pintores que considera discípulos de

Miguel Angelo Mas o seu entusiasmo vai todo para (irão

Vasco a quem começa a compor o mito que seria extrema

mente actuante no século \i\

Sobre todos se alçou o Grão Vasco, com tmmensa
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gloria de seu nome. que ainda hoje dura: Foi ellefamo-

zo Discípulo da Escola de Pedro Perugino Mestre de

Raphael: o seu pincelfoi tão elegante conw o de Seo

Mestre, e posto que\mo passava de ser ordinário de

pintar afresco, era tmmtnente em pintar a olleo. (1)

Outro nome lhe suscita elogios, o de Josefa de

Óbidos, mulher que vale mais que muitos homens. Destaca-

-Ihe por isso o fogo da imaginação, a elegância e graça.

.Algumas das obras de Josefa teve ocasião de as ver quando

visitou Óbidos e as flores que figuram habitualmente nos

seus quadros merecem-lhe referência elogiosa:

Costumava metterflores em tudo. jápor inclinação.

já por conhecer quão bem sobresahião nellas o seu

pincel. (2)

Enfim a esta geração dourada sucede um período de

decadência que decorre até meados do século XVIII. Nesse

período poucos pintores se distinguiram e a todos se avanta

ja Vieira Lusitano que em seu entenderão/ sem a menor

dúvida o mayor de todos. De Vieira traça o percurso biográ

fico, repartido entre Portugal e Itália, a qualidade das suas

divinas obras que lhe grangearam sublime nome; nos ros

tos femininos encontra sempre feições da esposa. Do espólio

de Vieira valoriza como melhor obra uma pintura da igreja do

Menino Deus que se pode igualar a Rafael. Destaca uma

certa unidade na pintura de Vieira com excepção da sua últi

ma fase na qual o pintor acumulou demasiados hieróglifos e

figuras simbólicas que dificultavam o entendimento dos

quadros. Globalmente faz uma justa apreciação da obra de

Vieira Lusitano:

Foi maravilhoso no Desenho, posto que fraco no

colo-rido (...) o seu colorido nuncafoi bom. (3)

Para compêir a aura de Vieira conta a propósito dois

episódios interessantes. 0 primeiro refere-se â casa que 0

pintor habitou em Roma, habitação com muita procura:

pelos muitos dezenhos que deichou bosquejados nas

paredes. Os Professores da Arte, á porfia, a querem

por todo o preço. (4)

Depois é um episodio ocorritlo em Mafra e com o

(l)Anloiini Kiliiiin it» S«MM I |iMnl.. sobre av BdM Viie-, em IWtmjal pai; 21

ui Idem foi in

(3) Idem I..I 5. • (4) Id. in l"l i

qual, na sua versão verdadeira, pretende corrigir o

Abecedário de Guarienti. D. João V encomendou a vários

pintores italianos e também a Vieira telas subordinadas à

temática da Sagrada Família para escolher a melhor para o

altar-mor; depois de concluídas as obras são expostas na

igreja que recebe a visita do Magnânimo, acompanhado pelo

emulo de Vieira, João Frederico Ludovice:

Este ao terhum dosQuadros que sabis era deMasucci.

exclamou em maneira de transporte =Ex-aqui Senhor

a nwlhor obra de Vieira, não há outro Quadro que

escolher^ responde-o-lhe que náo era delle mas de

Masucci. mostrou-se Federico espantado e caiouse. (5)

Perante este extraordináio e cínico estragema D.

João V preferiu naturámente o quadro de Masucci. afina

aquele que Ludovice pretendia. 0 arquitecto alemão não era

uma personagem simpática para Vieira nem para Ribeiro dos

Santos, embora este não deixe de lhe fazer justiça em nota

final:

foáo Frederico Ludovice. levou seu Auge a Arte de

talhar, e lavrar a Pedra. (6)

Dos pintores do século XVIII. além de Vieira, faz

depois apreciações breves, onde de novo mistura escultores.

É assim que diz que José de .Almeida náo tinha bom gosto.

enquanto António Ferreira lhe merece esta apreciação

António Ferreira não tinha princípios scientificos

da Arte; mas era de grande génio e atrevimento nos

seos rasgos. (7)

Glama Stroble e citado como um pintor cujos

quadros merecia» a estimação de todos. Apreciações mais

Circunstanciadas vão para lanado ele Oliveira, também versa-

elo em arquitectura. Consielcra-o um pintor de excelente

colorido mas Iram em elcsenho. com dureza ele roupagens e

frieza ele figuras que parociam inanimadas; para alem elo

mais refere negativamente que a sua composição provinha

de copias. É um pouco esse o sentido da aprociação que faz

a \nd.e Gonçalves, onde se nota ja o distanciamento face â

citação como atitude permanente elos artistas:

($A/ltÓnlO Ribeiro doi. Sanlus Idem lui )

(6) Idem M
ri Idem lnl s
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foi Pintor de gosto, mas de pouca Invenção; sendo

quazl os seosQuadros excellentes coplas de bons orig-

inaes; o seo colorido era excellente: tinha grande con

hecimento dos maiores Pintores, e huma vasta

Colecção de suas melhores Estampas, e Coplas. (1)

A estas preocupações de classificação junta as da

defesa patrimonial. Lamenta que Pombal não tenha preser

vado as bibliotecas nem as precisozas Collecções de

Pinturas da Companhia de Jesus, pois algumas foram

roubadas, outras apodreceram, como foi o caso do Colégio

de Coimbra; no caso lisboeta o Marquês só teve rival destrui

dor no próprio terramoto de 1755-

0 conhecimento do património nacional motivara já

António Ribeiro dos Santos a viajar. Já citámos a sua viagem

a Óbidos e a este destino haverá que acrescentar Coimbra,

Alcobaça e a Batáha. Neste último monumento que conside

ra de gosto septentrional, aprecia a Casa do Capítulo e

lamenta que Frei Luís de Sousa fale de tantos frades

innuteis em vez de se referir aos arquitectos. Na cidade de

Lisboa a sua atenção fixa-se no Palácio das Necessidades, nos

seus jardins e no programa escultórico. Em redor da capital

visita Sesimbra, o Páácio do Calhariz na Arrábida e Mafra.

Estas andanças motivam-lhe algumas referências à escul

tura, destacando no programa mafrense os quatro Arcanjos,

os Doutores da Igreja e a estátua de S. Jerónimo. O texto ter

mina com referências ao gabinete de escultura de Machado

de Castro e ao espólio de gessos que o artista possuía.

Com estas epístolas Ribeiro dos Santos revela um

inequívoco perfil de historiador que antecipa em muitos

aspectos, se bem que de modo lacunar, algumas das tendên

cias que a historiografia desenvolveu nos últimos dois sécu

los. Naturalmente que em termos factológicos o seu texto

contém informações que hoje sabemos erradas, nomeada

mente a omnipresença de Grão Vasco e, em menor grau, elo

próprio Rubens, no património nacional. Mas os erros, sendo

humanos, não deixam de ter interesse e significado.

Além desta faceta de historiador, António Ribeiro elos

Santos intervém ainda no campo das ideias artísticas segui i

do uma vertente de esteta, discursando de modo filosófico,

1 1 1 ViiliiMio Ribeiro dos Sanlus, Epistola sobre a.s Beks Artes em Portugal foi. 8.
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modalidade que conheceu algum sucesso em Portugal nos

finais do século XVlll. É o que acontece com o seu Tratado

da Imitação das Bellas Artes no quá discute o problema

genérico da imitação e sua concepção filosófica e aplicando-

-o de seguida aos vários géneros artísticos, segundo uma

metodologia a que Silvestre Pinheiro Ferreira dará sentido

final nas suas Prelecções.

O paradigma da imitação é transversal a toda a teo

ria da arte clássica, sendo glosado tanto por artistas como por

filósofos, com maior ou menor profundidade mas com um

acordo geral quanto ao seu estatuto primeiro de ordenador

da criação artística. Também Ribeiro dos Santos se ocupou

diversas vezes do assunto e dele fez tema centra das suas

meditações filosóficas sobre a matéria artística. E se a esse

respeito a sua posição não é uma vez mais a de um inovador

mas a de um compilador, anda assim surgem neste seu

texto afirmações de compromisso entre uma época que está

a terminar e outra que vai começar. Começando por referir

que o assunto é digno das Musas, acrescenta que o tratará a

seu modo e avança desde logo com uma afirmação peremp

tória declarando que as Belas Artes são filhas do génio. Mas

esta afirmação não é justificada nem tão pouco desenvolvida

e o discurso segue por caminhos mais tradicionais que

negam a afirmação primeira. Poder-se-ia dizer, como gostam

os historiadores, que o tempo não estava ainda maduro para

que este inusitado fruto se cumprisse em plenitude De

qualquer modo, ainda que extemporâneo e fáho de conteú

do, é um dos primeiros textos em que o paradigma do génio

é apresentado como primacial
- embora falte saber se Ribeiro

dos Santos não o terá usado apenas no sentido más lato da

palavra talento, como era frequente no sistema clássico.

O texto segue peir caminhos já muitas vezes trilha

dos e' o nosso autor com o habitual sentido enciclopédico vai

-nos advertindo para o carácter embaraçoso da palavra,

derivado da sua polisscmia. Em autores tão diversos como

Platão, Aristóteles, Dionísio de Halicarnasso, Cícero e

Quintiliano, encontrou muitas vezes significados opostos Por

isso. sem o confessar, quando ensaia a sua proposta ele sín

tese é o Aristóteles da Poética que está presente no seu

espírito e, sabe-se lá. se â sua mesa de trabalho, acompa-



nhado de quando em vez por Platão, num sincrético processo

gnoseológico muito português. É assim que a Natureza é

indicada como modelo, o único capaz de superar e suprir os

limites do humano entendimento. As Belas Artes compram

pois esse mundo natural que lhe serve de modelo e são

guiadas pelo gosto e pelo prazer. O artista copia então da

natureza o que esta tem de mais perfeito, privilegiando as

coisas que participam dos váores da grandeza, da elegância

e da variedade. Depois cada género artístico elabora a sua lin

guagem consoante o sentido a que se destina. As Belas Artes

constituem-se como representação diversificada consoante

privilegie os sons, as figuras ou os movimentos que se com

pletam com os sentimentos e áeições humanas. Assim as

Belas Artes são sempre superiores à Natureza, constituem o

seu elemento vivificador e, sem elas, cairia em estados de

inércia e fraqueza, formando um Universo que para nós seria

destituído de naturais encantos e atractivos. A Imitação tem

um sentido fixo e permanente em Belas Artes e pode definir-

-se como a representação de qualquer acidente da natureza.

seja ele existente ou possível, permitindo captar pela semel

hança, registando-a num material diferente do original.

Imitar é uma fidelidade mas pode ser também uma cons

trução do espírito, desde que não se perca o referente natu

ral. E este conceito áargado pode então ter como sinónimos

a Ficção, o Fingimento, a Semelhança, a Imagem, o ídolo, o

Simulacro, o Fantasma ou a Aparência. Mas no horizonte

está sempre a exigência de verdade.

Ribeiro dos Santos teoriza então mais desenvolvida

mente sobre a origem e necessidade da Imitação, o prazer

que em nós provoca, citando a Poética e fixando as suas

ideias essenciais e concluindo de modo positivo quanto à

função da Arte:

danos o deleite da comoção, sem a mistura

desagradável do susto, do nojo, dos sentimentos tristes

e tumultuozos que costunmm excitar o objecto real da

Natureza. (1)

A linguagem das várias artes, adequada a cada um

dos sentidos, serve-lhe então para uma divisão por géneros,

consoante usem a linguagem da figura ou do som. Quanto â

(l)Amómo Ribeiro dos Samos. Tratado da Imilacào das Bellas Artes lui •<-.

figura, pode ser simples, como no desenho, no debuxo ou na

modelação; ou pode ser de figura colorida, como a pintura;

de figura imóvel são a escultura e a arquitectura. Sobre cada

uma destas artes tece comentários e dá definições conven

cionais.

Idêntico carácter revela o seu Discurso sobre a

Música, a Pintura e a Poesia, dividido por seis capítulos a

que junta no final uma nota com considerações comple

mentares. A comparação entre as artes é um tema recorrente

da cultura artística europeia, embora sem grandes cultores

em Portugal. Neste texto o objectivo de Ribeiro dos Santos é

confrontá-las, ver no que diferem e no que conformam, para

poder concluir sobre qual delas é mais execelente que as ou

tras. A páavra arte tem para o autor um significado muito

vasto, abrangendo áeas tão diversas como a medicina ou a

agricultura, a poesia ou a pintura. De comum a todas encon

tra a vida humana. O que as distingue é a necessidade (medi

cina e agricultura) ou a sua contribuição para a elegência da

vida (pintura, poesia, música). .As artes necessárias terão

existido primeiro por serem imprescindíveis à conservação

da espécie; mas as segundas mostram que no homem náo

há apenas um mero existir biológico e o culto exclusivo das

primeiras transformaria o homem num ser digno de despre

zo. Por isso mesmo as segundas aspiram a serem superiores.

As artes elegantes são fenómenos do conhecimento humano:

destinam-se ao entendimento e são apreendidas pelos órgãos

dos sentidos que armazenam e fornecem a matéria prima

para a formulação de Ideias. .Algo de semelhante se passa

com a apreensão da Natureza mas com uma diferença essen

cial: esta é apreendida por todos os sentidos, enquanto para

as artes reserva Ribeiro dos Santos apenas a vista e o ouvido

Vendo e ouvindo apreendemos e entendemos os dados pro

postos pela obra de arte que é sempre regida pelo principio

da imitação: todas as arte são Mimeticas. ou Imitativas. O

conteúdo teórico da argumentação provém directamente de

Aristóteles e muito especialmente da Pwtica. obra que tinha

sido traduzida anonimamente para português em 1779.

Assim Ribeiro dos Santos reitera a afirmação de que a imi-

laçao propicia o deleite pelo reconhecimento, ainda que

reconheçamos coisas que na natureza nos horrorizam, como
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cadáveres e animais feorz.es - precisamente os dois exemplos

também avançados pelo Estagirita. A imitação oferece-nos a

possibilidade de exercitarmos a faculdade de raciocinar e de

podermos comparar a cópia com o archetipo que temos no

entendimento.

As artes imitam duas realidades distintas: partes ou

afeições do mundo natural ou paixões, energias e afeições do

próprio entendimento. Mas num ou noutro a arte traduz-se

sempre num objecto, numa estrutura material que con

soante a sua natureza utiliza os meios próprios: o movimen

to, a cor, o som ou a figura. Neste esquema de classificação

Ribeiro dos Santos passa então a caracterizar cada uma das

artes. .Assim a pintura, dirigida aos olhos, tem sempre uma

relação natural com aquilo que imita e utiliza a cor e a figu

ra; a música dirige-se ao ouvido e constrói-se com som e

movimento; a poesia, iguámente dirigida ao ouvido, utiliza

apenas os sons, podendo imitar tudo aquilo que linguagem

pode expressar. Os meios são pois distintos e nessa distinção

haverá que ter em conta que uns são más exactos que ou

tros, uns imitam melhor os objectos que os restantes. Os

meios serão o primeiro paradigma analítico; o segundo são

os próprios objectos a imitar. Para estes, e segundo os seus

méritos, estabelece uma série de antinomias: sublime/baixo,

copioso/estéril, patético/falho de paixão, instrutivo/incapaz

de instruir. Ora munido destes instrumentos de análise o

autor vai então aplicá-los a cada uma das artes. No caso da

pintura as suas temáticas mais apropriadas são as seguintes:

todas aquelles coisas, e incidentes, a quem a

Figura, e a Cor especialmente caracterizão. (1)

Que coisas são essas? Pois as inanimadas e vegetais.

as flores, os frutos, os edifícios, os países, os pássaros, os ani

mais, os rebanhos, os gados. ..enfim, tudo o que no mundo

visível tem configurações óbvias e notáveis. Naturalmente

que o corpo humano tem aí lugar destacado, com as suas

dissemelhanças (varão, fêmea, moço, velho, formoso, leio) e

as suas variadas posições (deitado,sentado, em pé). Além do

exterior também se deve representar teidos os estados que

produzem um efeito no corpo e se traduzem numa visibili

dade, seja a vermelhidão ou uma contração muscular. Assim
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é com o chorar, o rir, o gritar, as energias, as paixões e áec-

tos de alma, em suma tudo o que é violento e intenso e que

foge à placidez ou indiferença correntes:

Todas as Acções, e Acontecimentos, cuja Integridade

ou Fatalidade depende de huma série de incidentes

breve, e evidente por st mesma. (2)

O Tempo na arte da pintura deve ser uno e a va

riedade deve reduzir-se à unidade. Numa acção extensa ocor

rem sempre incidentes semelhantes e são esses que devem

ser captados. Veja-se o exemplo da tempestade no mar. Todos

os incidentes que então ocorrem podem exprimir-se em

ondas espumantes, céu tenebroso, navios tombados e

homens pendurados pelas cordas. Deve procurar-se também

representar o que é conhecido universalmente em detrimen

to de representações que de poucos são conhecidas. Ora todo

este campo de representação ordena-se naturalmente segun

do regras compositivas. E remetendo para a Poética de

Aristóteles que aliás é a grande fonte deste seu texto, Ribeiro

dos Santos enuncia os paradigmas da composição em ordem

à obtenção da Beleza e da Perfeição: clareza, inteligibilidade.

integridade, grandeza e variedade.

Anáisadas as três artes segundo a sua capacidade

mimética o autor conclui pela superioridade da pintura em

virtude do seu rigor e da maior adequação que consegue

entre a representação e o objecto representado. Outro tanto

não acontece quando a análise se subordina aos sujeitos de

representação. Aí destaca a superioridade da poesia onde os

temas são infinitos e é também maior a sua capacidade de

associação com outras artes, nomeadamente a música, cir

cunstância que nega à pintura.

7. SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA (1769-1846)

Natural de Lisboa, Silvestre Pinheiro Ferreira entrou

nos Oratorianos em 178-4. pretendendo seguir a carreira

eclesiástica Mas em 1791 abandonou a Casa da Congregação

lisboeta e três anos depois, por concurso, entra no Colégio

elas Artes da l Diversidade de Coimbra, como professor

substituto, regendo a disciplina ele Filosofia Racional e Moral

As ieleias que expressa nas aulas valem-lhe um elevassa â sua
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residência coimbrã quando se encontrava em Lisboa; refu-

gia-se então em Setúbal donde segue para Inglaterra e

Holanda, passando depois a Paris onde exerce as funções de

secretário de embaixada. Circunstâncias várias da política

francesa lançam Silvestre Pinheiro Ferreira à descoberta da

Europa Centra, em companhia de António de Araújo e

Azevedo e do Morgado de Mateus, sendo nomeado encar

regado de negócios em Berlim. O conhecimento da língua

alemã permite-lhe ouvir Fichte e Schelling e frequentar os

cursos de filosofia naturalista de Karstens e Werner. Demitido

do seu cargo em 1804 mantém-se na capital prussiana até

1808 e daqui segue para o Brasil. Ora é precisamente no

Brasil, onde volta a dedicar-se ao ensino, no antigo semináriei

de S. Joaquim, que Silvestre Pinheiro Ferreira elabora um

curso dedicado à teórica do discurso e da linguagem, à estéti

ca, à diceósina e à cosmologia, depois editado em trinta

fascículos. A sua intervenção política passa então a ser mais

activa, sendo nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros e

da Guerra em 1821, regressando a Portugal com D. João VI;

as suas ideias políticas não serão bem recebidas e o filósofo

retorna a França onde permanece até 1842 quando regressa

a Lisboa onde vem a falecer em 1846.

Nas suas prelecções filosóficas encontra-se matéria

artística, integrada nas suas sistematizações filosóficas e que

nos revelam um autor de transicção entre dois mundos. Na

verdade Silvestre Pinheiro Ferreira mantém convicções ori

undas dos grandes teoremas do classicismo ao mesmo

tempo que, em embrião, anuncia conceitos anunciadores do

pensamento contemporâneo. O rasteio desta posição, com

fecundos efeitos nas suas concepções artísticas, pode efecti-

var-se relendo as suas opiniões sobre alguns autores \ssiin

Kant era o filósofo que dava a antigas palavras novas e arbi

trárias acepções, revestindo com novos nomes ideias triviais,

umas verdadeiras outras falsas; de igual, Fichte, considerado

um dos muitos chefes das Seitas da Escola de Kant, é igual

mente acusado de dar novos nomes a coisas antigas. Aos

dois, más a Schelling prefere a apoteose' elos textos de

Aristóteles, Bacon e Leibnitz.

Elogios merece-lhe um português, o nosso imortal

José Anastácio da Cunha, magnífico quanto ao método e

nomenclatura das matemáticas. Mas o fascínio maior reser-

va-o para Aristóteles cujas doutrinas considera o mais pre

cioso tesouro que nos deixou a Antiguidade, apesar de a

sua exposição ser prolixa e induzir ao cansaço. Segue-se que,

por isso mesmo, muitos aristotélicos não leram Aristóteles e

outros o não entenderam. Trata-se de uma crítica antiga que

remonta pelos menos a Azevedo Fortes e à sua crítica aos fal

sos aristotélicos; Pinheiro Ferreira segue a mesma linha e

critica sobretudo a idolatria dos absurdos escolásticos dos

dois séculosprecedentes que predispuseram os ânimos con

tra Aristóteles. O que más admira no Estagirita é a redução

de tudo a simples explicação de palavras, mesmo as noções

mais abstractas. Além disso o método que o leva a uma

exposição das categorias aristotélicas (que traduziu para por

tuguês) e dos aforismos, modo de vertebrar o seu discurso.

seguindo assim a tradição nacioná. A sua relação com

Condillac é mais contrastada pois acusa-o de infidelidade

expositiva de atribuir a Spinoza palavras que ele nunca disse

e de nunca ter lido ou meditado Aristóteles; apesar disso a

sua opinião final é bem positiva, afirmando que ninguém lhe

poderá, sem a maior injustiça, negar o louvor de ser um

dos maiores Filósofos do nosso Século.

Por isso mesmo Silvestre Pinheiro aproveita do

Tratado das sensações do iluminista francês águmas ideias

fundamentais como a de que a experiência sensível molda o

desenvolvimento das faculdades humanas, que a sensação

procede ao reconhecimento da reáidade exterior O homem

é dominado pelo seu desejo e é ele que o leva a separar e

procurar o agradável face ao desagradável. Para o filósofo

português a teoria das sensações abarca todas as doutrinas

que têm por objecto as faculdades elo espírito. O nosso dese

jo procura o bom, o justo, o agraelavel e o belo; os dois

primeiros inserem-se na Teórica elas Virtudes ou Diexeosina:

os dois últimos são tratados pela Teeirica do Bom gosto ou

Estética.

A estética e as Belas Artes inserem-se na segunda

parte das suas Prelecções que compreende o Tratado das

Paixões, Mas a estética e o grande continente que abarca os

vários géneros artísticos pois 83 varias teóricas inerentes a

cada uma fazem parte ele um conjunto mais lato, a
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Psicologia, definida como arte de pensar.

No texto de Silvestre Pinheiro Ferreira encontramos

pela primeira vez enunciada a páavra estética: será pois o

primeiro a enunciá-la como uma forma filosófica de pensar,

problematizar e classificar a arte. Para o autor a estética é

uma teoria do Belo e compreende a Eloquência, a Poesia e as

Belas Artes.

Um problema centra de Pinheiro Ferreira é o da lin

guagem, conceito que abarca todos os sons do órgão da fala

que exprimem os nossos sentimentos. A linguagem repre

senta ideias e conceitos e permite evocar o objecto na sua

ausência. Dá que, por extensão, a linguagem englobe não

apenas as páavras mas os gestos e os jeroglíficos. A lin

guagem dos jeroglíficos encontra-se entre os povos primitivos

antes da invenção da escrita e traduz-se num desenho imper

feito, tosco e livre dos objectos.

A sua imprecisão que não prejudica o reconheci

mento impede-a no entanto de ser enquadrada pela ciência.

Por isso ela foi desaparecendo a pouco e pouco, até por ser

morosa e complicada, e só por convenção certos riscos re

presentam determinadas ideias. Em sumo os jeroglífos são

imagens sucintas que representam ideias más complexas.

Quanto à linguagem dos gestos ela revela-se más pronta e

enérgica e expressa-se através do Desenho, da Pintura e da

Escultura. Apesar da sua riqueza a linguagem gestual oferece

um número inferior de sinais para as nossas necessidades de

comunicação. Por isso para Silvestre Pinheiro Ferreira.

homem de letras, a linguagem escrita apresenta maior

abundância de sinais, sinais mais simples, apesar da sua não

semelhança com os objectos nem com os sons que pretende

representar. É por isso incomparável a linguagem escrita.

apenas se lhe avantajando a linguagem falada, superior

mesmo às matemáticas.

A linguagem compõe o discurso e ambas são

necessárias a qualquer ciência. A perfeição da linguagem é

mesmo um sinal claro do adiantamento de qualquer ciência

e de qualquer nação. As Belas Artes não entram contudo na

classificação de Ciências mas ainda assim possuem uma lin

guagem e uma teórica da linguagem, circunstância que as

aproxima do filosofar. Na verdade a exclusão das Belas Artes

das escolas de filosofia radicava num preconceito contra os

seus aspectos mecânicos, circunstância que colocava os seus

profissionais, na hierarquia do saber, distantes do lugar

primeiro ocupado pelos filósofos os quais olhavam com des

dém para as outras profissões. As esses tempos dominados

pelos preconceito chama Pinheiro Ferreira a infância da

Ciência; na contemporaneidade a teoria do raciocínio e do

discurso é inseparável da teoria da linguagem. O que se exige

a qualquer ciência ou arte é abundância, exactidão e clareza

da linguagem, a posse de uma nomenclatura própria e o uso

erudito que dessas quáidade se faça. Pinheiro Ferreira

defende assim a mesma lógica váorativa das artes que

encontramos em Machado de Castro, fazendo-o de um modo

más integrado e sem os desesperos existenciais do escultor.

Na verdade se o filósofo tivesse tratado das Belas

-Artes de modo autónomo e áicerçasse o seu pensamento na

cultura artística clássica, fácil lhe seria reconhecer que a pin

tura como a escultura há muito possuíam os parâmetros que

considera essenciais para a inserção na Ciência: Factos,

Nomenclaturas, Sistema, Teoria e Método. Mas neste

domínio revela-se bem tradicional e especiámente ambíguo

senão desinformado, não escapando à crítica que lançou aos

cultores do tempo da infância da ciência e aplica estas ca

tegorias, não tanto às Belas .Artes, mas ao que designa como

Tecnologia, significando artes e ofícios aos quais só reco

nhece a posse de factos Nada ele sistema, de nomenclatura.

pouca teoria e em lugar do método apenas rotina A ambigui

dade mantém-se quando fáando de ciências moras nelas

inclui a estética e de seguida considera que aquelas estão

pouco adiantadas em sistema e teoria, abundando apenas

em factos. Para Silvestre Pinheiro Ferreira as ciências físicas

e matemáticas tinham um estatuto incomparavelmente

superior ei que deve ser tielo em conta de um preconceito

geracional e se fosse superior a sua cultura artística reco

nheceria como aplicável as artes as afirmações seguintes:

Os Factos, sim. são conhecimentos, mas ainda não con

stituem Ciência. Esta só parece começar no momento

em que se lheshouver dado uma Linguagemfundada
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em princípios. (1)

Na verdade até na cultura artística portuguesa os

factos, as obras de arte, eram já acompanhados por uma lin

guagem clara, por uma nomenclatura, por uma teoria e

método. Más, a sua nomenclatura não se reduzia já a uma

linguagem exclusivamente tecnológica. Pinheiro Ferreira

colhe razão quando adianta a indispensabilidade de um

vocabulário, instrumento que as artes portuguesas não pos

suem ainda e que não se confunde com descrições técnicas,

termo a termo e que implicam apenas um reconhecimento

para amadores
-

apesar dos contributos que já no seu tempo

se enunciavam e que omite.

Na verdade para Pinheiro Ferreira, sentir, ter sen

sações, ter ideias, noções ou percepções são expressões

sinónimas; e comparar, julgar, conhecer, reconhecer, lem

brar, imaginar, tudo isto, significa ter ideias ou sensações de

objectos presentes ou ausentes. Logo o que predomina é o

sentir e a sensação não se altera quer o objecto esteja pre

sente ou não.

Da expressão deriva o estilo. As categorias estilísticas

que avança têm contudo uma aplicação mais literária: figu

rado, extravagante, alambicado, inchado, frouxo, confuso,

falso, elegante, valente, entre outros, são paradigmas que

apenas qualificam a escrita. Mas nesta enunciação inclui o

sublime e, apesar das reservas que lhe merece Kant, não é

muito diferente a sua maneiro de o qualificar. O sublime é

uma desmedida grandeza, uma magnitude desconhecida

que apresenta o objecto de modo surpreendente elevando-o

a uma altura que pareceria impossível.

Nas Belas Artes incluem-se o Desenho, a Pintura, a

Gravação, a Escultura, a Mímica, a Música e a Eloquência.

Nesta definição tão abrangente falta estranhamente a arqui

tectura que então ainda era consensualmente incluída na

categoria de Belas Artes, Mas qual é a natureza e função das

artes? A resposta é tacitamente idêntica à de qualquer autor

do sistema clássico:

excitam no nosso ânimo as sensações e Ideias, que

excitariam ospróprios objectos, sepresentefossem.

que é o que se chama Imitação da Natureza. (2)

As artes, como a pintura e a escultura, dizem coisas

e as suas figuras representam coisas que impressionam a

nossa vista; mas além do primado da imitação as coisas re

presentadas podem obedecer igualmente ao princípio da

imaginação quando delas apenas nos lembramos. A sua re

presentação não é neste caso menos exacta pois igualmente

os aspectos da realidade são classificados quanto
à espécie, à

classe ou a género. A imaginação pode suceder em estados

variados, durante o sonho ou na vigília. Em qualquer desses

estados se o indivíduo reproduz para os nossos sentidos o

que na sua imaginação se representou, então diremos que

estamos perante alguém com talento que em Pinheiro

Ferreira significa o mesmo que génio em Belas Artes,

enquanto na literatura uma capacidade similar deve apeli-

dar-se de Estro. O talento é uma capacidade que permite.

com pouco estudo ou no seu total esquecimento, compreen

der, conceber ou imaginar. No vocabuláio de Pinheiro

Ferreira talento significa o mesmo que habilidade, capaci

dade, tacto ou instinto, todos eles inatos no sentido em que

pressupõem o olvido da aprendizagem e do estudo. Mas este

inatismo não é um dom desinformado nem deseducado. Na

verdade ele é más a expressão duma sabedoria superior que

resulta da reflexão, da aplicação, do estudo, da indagação da

verdade; é a repetição destes actos que tornam fácil a capaci

dade de representação de um objecto. O génio é um dom

humano e resulta do esforço, em resultado da atenção e da

contemplação de um objecto que produziu em nós um efeito

inusitado.

I m terceiro modo de representação é o que

Pinheiro Ferreira chama método simbólico, assim definido:

consiste em representações que só afectam a vista,

oferecendo-nos imagens de cousasfísicas e visíveis

que despertam em nós as ideias morais que o Autor

nos pretende inculcar. (3)

Essas imagens podem ser de pintura ou acção: nas

primeiras inclui os metoelos emblemático e hieroglifico. Nos

emblemas as figuras utili/adas devem ser tão claras e

conexas com a moralidade pretendida que não ofereçam

1 1 imIm sire Pinheiro Ferreira, Prelecções filosóficas, páfç 149. (2) Idem, pai; 191
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demora na sua compreensão. Quanto aos hieroglíficos, é

maior a liberdade da sua escolha, sendo as figuras selec

cionadas por convenção por um grupo restrito de pessoas; a

sua função é a enunciação de doutrinas que pretendem

manter ocultas dos não-iniciados; mas segundo o autor,

devem os hieroglíficos manter a perspicuidade e enunciarem

alguma relação metáórica com a moralidade que pretendem

propagandear. Enfim este método simbólico, insere-se nos

princípios geras da Mora e deve ser báizado, nas suas práti

cas místicas e litúrgicas que compõem o culto externo, pela

submissão humana ao Criador e pelo reconhecimento dos

seus inefáveis atributos. 0 símbolo cumprirá anda a sua

missão primordiá de fazer a coesão sociá e deve ser pre

sente de modo pedagógico à juventude e ao sexo feminino.

Nas Prelecções encontramos outros modos de

explicar a criação, porventura mais convencionas. Assim é

quando afirma o Criador do Mundo como Autor inteligente,

em anáogia com as máquinas regulares que não passam

sem um artista. A criação é porém diferenciada pois o

Criador usou apenas a inteligência (nous), enquanto o artista

se serve das mãos e de instrumentos e trabáha uma matéria.

Por isso as obras humanas, desde o primeiro instante, se vão

continuamente deteriorando até caírem numa totá ruína o

que não acontece com a Máquina do Mundo, obra do Criador

que se transforma e sempre se renova. Ora esta ordem do

Universo, explicada anteriormente pelo Amor, diz em refe

rência aos neoplatónicos, é agora justificada pelo efeito de

atracção com que são dotadas todas as suas partes. A har

monia faz parte do Mundo porque emana de uma outra har

monia estabelecida entre a concepção da criação e a mente

do Criador.

Pinheiro Ferreira é pois um homem de profundas

convicções clássicas quanto ás artes. A sua admiração pelos

Antigos é bem expressa quando os considera menos co

nhecedores das ciências físicas e matemáticas mas distintíssi

mos e merecedores ainda de admiração nas Belas Artes. No

entanto não lhes consegue citar um nome ou uma obra.

Pinheiro Ferreira pertence àquela categoria de filósofos para

quem a estética é apenas expressão de um gosto ou, nos

casos mais graves, um repositório de emoções impudica

mente patenteadas, como tantos outros, até hoje.

7. PEQUENAS COISAS

São múltiplos os sinais que confirmam o valor dado

à experiência na segunda metade do século XVIII. Tomemos

como exemplo a acta de uma reunião de 12 de Janeiro de

1781 da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra.

Nesse encontro rotineiro de docentes Domingos Vandelli

apresentou uma exposição sobre uma fábrica de porcelana,

tendo lido então huma memoria circunstanciada sobre as

experiências que havia feito sobre esta e outras matérias

rela-tivas à perfeição e adiantamento das artes. Ora esta

decisão filiava-se na convicção de que os estudos filosóficos

da Universidade tinham por finalidade indagar as cotizas

naturaes, não para ficar na ociosa especulação delias.

mas para deduzir conhecimentos practicos úteis ao co

mercio e uso dos homens

O fina do século XVIII assiste precisamente a uma

série de traduções de obras relativas às artes das louças.

Serve de exemplo a tradução de António Velloso Xavier de um

texto sobre louça vidrada extraído da Enciclopédia Metódica.

Não deixa de ser sintoma da indigência teórica nacioná este

recurso a obras estrangeiras depois de séculos de uma pro

dução oficina intensa neste domínio, bem reveladora do

estatuto artesaná que estes profissionás a si próprios se

davam. Em 1804 José Ferreira da Silva, natura de Santa

Luzia do Sabará, traduzia do francês aArte do Louceiro. texto

essencialmente tecnológico que versava o modo de fazer as

louças de barro grosseiro. Sucessivamente vai-se tratando da

argila, dos seus processos de travbáho, dos ladrilhos, dos

fornos, dos tornos, da roda, dos moldes, do vidrado, a louça
de greda.

Dois anos depois o mesmo autor traduz a Arte da

Porcelana ele M. O. Conde' ele' Milly à quá junta consider

ações pessoais O k'\to tem os mesmo contornos que o ante

rior, tratando da escolha dos materiais, argila, calhaus. gesso.

sua mistura e maceração; continua com o modo de preparar

os vasos de porcelana na roda e nos moldes, a escolha das

cores para a pintura, o modo de a cozer O texto inclui ainda

uma relação dos materiais de que se compõe a porcelana
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chinesa, uma memória sobre a construção de um forno para

cozer a porcelana dura ao modo de Seves, referências à

porcelana alemã da Saxónia.

Discorrendo de modo de modo genérico sobre a

porcelana europeia, realça o papel pioneiro dos portugueses

no transporte da porcelana desde a China; os portugueses

são aliás os autores da palavra porcelana que significa taça ou

tijela, pois foram estas as primeiras peças apresentadas na

Europa. Mas apesar deste pioneirismo o autor reconhece a

falta de uma teorização nacional, ainda que meramente tec

nológica e diz o seguinte referindo-se aos portugueses que

são quasi os únicos que desta nenhum conhecimento tem

(...) a Nação vive uma vergonhosa indolência a este

respeito. Termina este livrinho com um texto assinado por

João Manso Pereira tratando da porcelana do Rio de Janeiro.

Ao mesmo universo mental pertence a tradução
feita em 1804 por António Veloso Xavier daArte defazer chi

tas de Mr. de Lormois, na qual se trata das cores e das tintas

e na sua aplicação em manufacturas.
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VIM. O FIM DO CLASSICISMO

1. UM AUTOR MONÁSTICO

Frei José de Santo António Ferreira Vilaça (1731-

1809) é o exemplo perfeito do artista no qual os aspectos

teóricos são infinitamente inferiores à sua capacidade de

realização. Do seu espólio literáio consta um Livro de

Rezam cujo conteúdo dificilmente o pode qualificar como

uma obra teórica e, ao contrário do que afirma Robert Smith,

não admite comparações com os textos de Machado de

Castro. O Livro de Rezam é uma espécie de conta-corrente,

um diário singelo onde tudo se regista. A primeira notícia é

pessoal e informa-nos da entrada do autor no Mosteiro

beneditino de Tibães, em Janeiro de 1758, aos 26 anos de

idade. Frei Vilaça será irmão leigo ou converso, categoria infe

rior na hierarquia beneditina e que era ocupada por aqueles

que se dedicavam a actividades manuais, como então era

considerada a arte. .Aliás Frei Vilaça provinha de uma família

de carpinteiros bracarenses e a sua actividade na Ordem re

presenta um esforço de aculturação e superação da actividade

familiar.

Grande parte do Livro de Rezam é ocupado com um

obituário no qual Vilaça vai registando os falecimentos ocor

ridos em Tibães. Depois, numa escrita muito próxima da lin

guagem falada, conservando-se todas as variantes de uma

espécie de dialecto local, vai registando coisas do quotidiano,

notícias domésticas, como o ajuste e os váios pagamentos

feitos a uma lavadeira, o empréstimo de livros religiosos, ou

de um tira linhas e compasse de bronze; não falta a listagem

dos preceitos de obediência nem a enunciação das situações

conducentes à excomunhão.

Os aspectos artísticos presentes são de duas espé

cies. Um consta de uma lista das obras realizadas por Frei

Vilaça, circunstância que permitiu o conhecimento indi

vidualizado da maior parte do seu notável espólio artístico.

Um segundo aspecto, resultante do registo do empréstimo e

compra de livros, permite-nos conhecer as leituras de Frei

Vilaça e a informação artística de que dispunha. Num sim

ples olhar se entende o antagonismo que a obra do benediti

no apresenta face aos modelos da corte lisboeta onde conti

nuavam a imperar modelos antigos e não se tinha processado
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uma renovação de conceitos e de formas. As soluções apre

sentadas por Vilaça são mais modernas e a sua justificação

encontra-se nas fontes eruditas que guiam o seu trabalho.

Grande parte desta explicação reside na predilecção pela

tratadística francesa e não pela itáiana, ao contrário do que

imperava no círculo lisboeta.

Do espólio de Frei Vilaça constam livros básicos

sobre aritmética, geometria e arquitectura militar: António

Soares Vieira, Georges Fourier, uma tradução de Bernard

Forest Bélidor empreendida por Manuel de Sousa, uma

tradução francesa do Tratado de pintura e escultura feita a

partir do livro de Jonathan Richardson ejonathan Júnior. Não

se faz menção de Euclides e Vitrúvio, Alberti ou Serlio.

Na listagem de Frei Vilaça avulta o livro de .Andrea

Pozzo (1642-1709), Perspectiva pictorum. cujos dois volu

mes foram publicados em Roma entre 1693-1700. O Padre

Pozzo foi um autodidacta, como Frei Vilaça e ambos se for

maram através da leitura de Tratados e da visuáização dos

seus exemplos gráficos. Do Padre Pozzo o monge português

aproveitou uma certa noção de cenografia, o impresecindível

domínio da perspectiva, a necessidade de materiáizar nas

obras a noção de ilusão.

Da tratadística francesa possuia também o Cours

dArchitecture qui comprend les ordres de Vignole de

Charles Augustin Daviler ou dAviler (1635-1700) que publi

cou entre 1691-93 os seus dois volumes. Aviler foi pension

ista em Roma, trabalhou com Mansart (1684-89); em 1685

traduziu o IV livro de Scamozi, sendo considerado um

arquitecto de forte espírito clássico, circunstância que se

entende pelo seu percurso, deixando como marcas pessoas

o desenho do arco adintelado e de pórticos esculpidos \a

sua obra principal apresenta uma vida de Vignola. a descrição

dos seus edifícos, bem como os de Miguel Ângelo e um

dicionário de termos arquitectónicos. O seu Tratado terá

grande voga no século XVIII, com varias edições e traduções

A sua posse por parte de Frei Vilaça revela a actualização

teórica do monge beneditino.

Incluiu-se no rol das suas obras o texto ele Charles-

Etienne Briseux (1660-1754), Lart de batir des maisons de



campagne, publicado em 1743. A portada desta obra é um

bom anúncio do conteúdo do tratado. Aí se representa um

Templo da Arquitectura; a figura desta arte, semelhante a

Minerva, coloca-se sobre um pavilhão rococó. Ora foi este o

percurso de Briseux e, também, o do próprio Vilaça: desde

formas rococó com um sentido formal mais livre até um

dogmatismo clássico, muito mais incipiente no monge por

tuguês. Nessa obra Briseux continuava a apresentar a

habitação privada. Já o havia feito em 1 728 no LArchitecture

moderne onde mostrava vivendas parisienses para todas as

classes sociais; agora passava à habitação campestre, sendo

que, neste Tratado, a parte mais importante e inovadora é

constituída pelas ilustrações que mostram novas soluções

gráficas.

Vilaça possuía igualmente o livro de Jacques

François Blondel, De la distribuition des maisons de plai-

sance, publicado em dois volumes entre 1737-38. Trata-se

do primeiro livro publicado por este arquitecto, dirigido a

profissionais e aos amantes de arquitectura, inserindo-se na

grande vaga do classicismo francês do século XVIII. Blondel

apresenta vários modelos de casas de campo, em gravuras

desenhadas pelo próprio e que reproduzem obras dis

pendiosas de sua autoria. Frei Vilaça tinha igualmente a

Architecturefrançoise de Blondel, publicado entre 1752-56

e que o seu autor considerava superior ao Vitruvius

Britannicus. A substância do livro consiste numa revisão e

revisitação da arquitectura francesa desde Luis XFV até mea

dos do século XVIII. O autor descreve e faz comentários críti

cos dos vários modelos apresentados e as suas opiniões cons

tituem, no seu conjunto, a sua súmula teórica.

Outro texto na posse do monge beneditino é o

L architecture moderne ou Part de bien bâtir, de Charles

Antoine Jombert, cujos dois volumes foram publicados em

Paris em 1764. A obra retoma os projectos do arquitecto

Tiercelet para casas urbanas. Esses projectos haviam sido

adquiridos pelo pai de Jombert em 1726 e conheceram uma

primeira publicação em 1728; em 1764 Jombert articula-os

de modo a formarem um Tratado de arquitectura adaptado

a Paris, centrando-o essencialmente na resolução de proble

mas práticos.

Foi esta a base de conhecimento de Frei José de

Santo António Vilaça e a sua obra, diversa nas formas, revela

a adequação permanente ao espírito de imitação.

2. OS RESULTADOS DA ARQUEOLOGIA

As memórias arqueológicas feitas por portugueses

sobre Portugal ao longo do sistema clássico são um aspecto

menor da nossa cultura artística. Não por falta de apetência

mas por falta de património. Por extensão também os artis

tas procuravam demandar Itália para adquirirem a cultura

visual que o nosso pás lhes negava.

Quando Frei Amador .Arrais no quarto dos seus

Diálogos historia os feitos nobres dos portugueses refere

brevemente algumas manifstações artísticas do passado. E

que obras? Pois os Mosteiros de Santa Cruz, de .Alcobaça e

S.Vicente de Fora (a propósito de D.Afonso Henriques) e as

construções do Piedoso, como as obras no Convento de

Cristo em Tomar, as novas catedrais do Reino e as igrejas e

conventos do ultramar. Como se vê, com um outro espírito.

não é muito diferente dos resultados patrimoniais já avança

dos por André de Resende.

Em 1720 D.João V fundou a Academia Reá de

História, com uma série de prerrogativas, como apoio finan

ceiro substancia, imprensa própria e dispensa da Censura

do Paço. Os objectivos da novel instituição consistiam na

reconstituição da história pátria. Cerca de metade dos

académicos eram membros do clero e o seu principal traba

lho consistiu na publicação de documentos escritos, sem pre

ocupações interpretativas. O património artístico é nesta

instituição um parente pobre. Em 20 de .Agosto de 1721, a

pedido da Academia. D.João V publicava um alvará com o

intuito de salvaguardar os testemunhos da arte do passado

(móvel e imóvel), para gloria da nação; os órgãos ele poder

local estavam obrigados a comunicar informações .Í

Academia, prevendo-se pesadas sanções para todos aqueles

que ocultassem informações ou as desvirtuassem. O

património a preservar era sobretuelo o que dizia respeito aos

tempos dos fenícios, gregos, persas, romanos, godos e

árabes, enfantizanelo-se a importância histórica que não
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coincide obrigatoriamente com a artística. Colocava-se espe-

ciá atenção no património móvel, como as estátuas, os már

mores, os cipos, as lâminas, as chapas, as medalhas e

moedas. Não são conhecidos grandes resultados artísticos

desta importante iniciativa.

E no entanto a lição da Antiguidade nunca deixou de

estar presente, se bem que mais visível ou de mais fácil

visualização no campo literáio que artístico. Em 7 de

Novembro de 1757 o poeta Correia Garção recitava uma

Dissertação na Arcádia Lusitana. O tema era a imitação dos

melhores autores da Antiguidade - caminho fecundo para a

formação de um bom poeta. O texto tem porém um interesse

mais geral e não se restringe ao campo poético. Citando

Horácio, Correia Garção recomenda não tanto a imitação da

natureza mas a imitação dos bons autores:

Os Gregos e os Latinos, que dia e noite não devemos

largar das mãos, estes soberbos originais, são a

única fonte que emanam boas odes, boas tragédias

e excelentes epopeias. (1)

Os clássicos são os vivificadores da criação artísticas.

Mas não de um modo qualquer pois a imitação não deve

entender-se no seu mais simples significado. Imitar não é

traduzir, não é roubar nem despedaçar as obras alheias:

quem Imita devefazer seu o que Imita. Se Imito as

pinturas, não devo no meu poema introduzir um

Pollfemo. mas dopainel deste giganteposso tiraras

cores para um Adamastor. (...) Feliz aquele que

não só Imita, mas excede ao seu original. (2)

Séculos de labor arqueológico encontram em Frei

Vicente Salgado um sistematizador elucidativo. Frei Vicente

era um homem de muitos saberes embora o fervor da com

pilação lhe ocupasse o espírito de modo dominante. Em

1796 ao fazer uma resenha longa sobre os monumentos dos

romanos em Portugal discreteia sobre os testemunhos do

passado ao melhor estilo do historiador angustiado com o

tempo que foi. Em pura neistalgia começa na pré-história.

elogiando de seguida os romanos por terem arranjado um

modo ele perpetuar a sua memória em inscrições lapidaros,

II) Correia li.m I', li, 11.1. in Obras compleus. vol II, |ia« 112

I ■< 1, fl*, I
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com as quais, em seu entender, procuravam lutar contra a

inconstância do tempo. A epigrafia, uma vez mais, com as

suas informações, a sua ânsia informativa! Frei Vicente,

homem probo, reconhece que em Portugal muito se encon

trava arruinado. Não tanto pela incontornável passagem dos

anos mas por circunstâncias bem mais sérias como a ráva

dos Godos, a barbaridade dos Árabes, a imperícia dos povos

que destruíram a maior parte das colunas lapidares e dos

cipos em que os romanos perpetuavam a memória das suas

acções. Sábios são os mestres da epigrafia, como André de

Resende, Mendes de Vasconcelos, D. Rodrigo da Cunha ou o

Contador de Argote ou o próprio, Frei Vicente Ságado. Desde

jovem se dedicou a esses estudos ciclópicos, às suas minu-

dências, em Évora, Beja, Lisboa e Algarve. O resultado é uma

utilidade, no convicto conhecimento da história das nossas

cidades, vilas, lugares, na origem dos seus topónimos, no

conhecimento das vias romanas, nas lápides de trânsito que

indicavam as distâncias. E com estas beneméritas intenções

avança com um texto longo, báizado pela pureza arqueológi

ca que descreve e informa e com a angústia do que fáta co

nhecer.

3. JOAQUIM MACHADO DE CASTRO

A este anseio de eternidade cognitiva que só subli

nha outras angústias respondem os artistas, senhores da

matéria que tratam. Se inventam sem referências podem

dar-lhe a forma que entenderem. Mas se a matéria provem

ele autores antigos devem dar-lhe uma nova figura de modo

que fique sendo sempre a mesma. Machado de Castro e

Cirillo dirão e recomendarão precisamente a mesma coisa

para as artes plásticas e para a arquitectura.

Em finais do século XVIII e nos primeiros anos do

século XIX um escultor português, Joaquim Machado de

Castro (Coimbra, 1731, Lisboa, 1822), péxle finalmente

cumprir por via teórica os principais anseios de Francisco de

Holanda quanto a estruturação elo pensamento artístico por

tuguês segunelo os paradigmas do classicismo. Que tá acon-

leça duzentos anos elepois constitui um bom indício da fáta

de- especulação autóctone e' elas dificuldades varias que se

colocaram aos artistas portugueses e que eles nâo supera-



ram, embora também seja justo acrescentar que este não é

um circunstanciáismo único na Europa. Entre Holanda e

Machado de Castro as diferenças são assinááveis a vários

títulos. Desde logo pela estrutura de pensamento filosófico

em que um e outro se inserem; depois, Holanda é o viajante
e conhecedor da península itáica enquanto Machado de

Castro nunca saiu de Portugal; igualmente revelador é o facto

de as obras de Holanda terem permanecido manuscritas,

perdendo-se uma difusão mais ampla, enquanto os textos de

Machado de Castro são impressos e ao circularem exerceram

uma inegável influência, mesmo para além do período a que

efectivamente pertencem.

Apesar dessa falta de contacto directo com as obras

estrangeiras o esforço de quase-audidacta de Machado de

Castro merece ser valorizado. Nascera em Coimbra, uma

cidade donde a modernidade escultórica desaparecera desde

a morte de Chanterenne e João de Ruão. São parcas as refe

rências que dedica à sua cidade e a arte desses escultores

franceses não lhe merece qualquer citação, o que não deixa

de ser estranho. Mas em Coimbra recebe lições dos Jesuítas,

iniciando aí a sua cultura humanista que depois irá expondo
com um rigor tal que bem se adivinha a sábia proveniência.

Vem para Lisboa muito novo, com quinze anos, trabalhando

com o santeiro Nicolau Pinto e depois com José de Almeida,

escultor que frequentara Roma e que deixou uma pequena

e mediana obra, ainda que correcta na aplicação dos méto

dos e dos preceitos clássicos. Na sua aprendizagem foi deci

siva a estadia em Mafra a partir de 1756. Aí encontra uma

visão enciclopédica de obras dos escultores italianos mais

importantes do momento, um Mestre, Alexandre Giusti, um

estaleiro de obras (os baixos-relevos da igreja) e uma bi

blioteca conventual na qual, segundo preceitos helénicos,

preenchia os seus ócios. Até vir para Lisboa na década de 70

Machado de Castro completou o essencial da sua formação.

Machado de Castro constituiu um corpo de sabedo

ria artística, um sistema de valores e de conceitos nem sem

pre expostos de modo sistemático, embora não lhe falte um

exemplar espírito pedagógico. Do conjunto ela sua obra

depreende-se uma atitude frequente, a de teorizar a partir ele

um problema prático ou de uma obra resolvida. Por isso os

seus textos não constituem verdadeiramente uma estética no

sentido tradicional e filosofante da palavra mas uma teoria da

arte que não perde de vista o objecto artístico nas suas

especificidades. É esse o espirito da sua obra. Esta atitude,

repetimos, é acompanhada de um voluntário teor pedagógi

co ( na esteira de Sály) que à época confere à sua obra uma

paradoxal mas necessária atitude iniciática, para muitos

artistas e generalidade do público.

De facto Machado de Castro escreve para um públi

co que deprecia a arte, confundindo-a com um oficio

mecânico; mas escreve também para artistas, sobretudo os

mais jovens que se debatiam com graves carências na sua

aprendizagem - carências mais sensíveis no domínio da teo

ria e da informação. O motivo primeiro que conduz Machado

de Castro à escrita é o de suprir as lacunas da cultura artísti

ca portuguesa, nomeadamente no domínio escultórico. O

pouco que existe não lhe merece grande aceitação pois das

obras de Filipe Nunes e do Padre Ignácio da Piedade

Vasconcelos diz que são ambas de igual merecimento, que
he bem pouco; os Artefactos, apesar de conterem algumas

coisa toleráveis constituem uma compilação de desvarios.

A fáta de artistas que reflectissem sobre arte em

Portugal devia-se segundo o autor, à falta de calor para

semelhantes escritos. Para o escultor a sabedoria só pode

nascer do ócio (no sentido nobre da páavra), como declara

em 1818, dirigindo-se a D.Maria I:

Das horas pois. AUGUSTISSIMA SENHORA, que me são

permlttldas para repouso, emprego as que posso em

estudar a theoria da minha profissão, para melhor

conseguir huma pratica bem regulada. (1)

Machado pretende seguir as pisadas de Boffrand.

autor que elogia por ter escrito preceitos ele' arquitectura, tal

como Horácio fez para a poética: ora a atitude do francês

podia e devia ampliar-sc â pintura e â escultura. É o que se

propõe lazer, agindo em conformidaele com a Razão e a

Natureza.

Donde nasce' a necessidade ela teoria? Me resultar

da necessidade prática de preservar, peir via descritiva, as

(1) J. Machado de lasiro. Discurso sobre a utilidade do desenho pai; M\
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obras de arte que se perdem, como aconteceu com muita

escultura grega. Mas a teoria não é apenas descrição ou,

sendo-a em exclusivo, será uma teoria pobre. Mais impor

tante que descrever é revelar os mysterios e os preceitos.

para instrução dos artistas e progresso das artes. Não há ne

nhuma incompatibilidade entre fazer e pensar, sendo até

desejável a união da teoria com a prática, como o atestam

Miguel .Angelo, Leonardo, Palladio ou Vignola. No sistema

clássico esta ligação entre teoria e prática é uma absoluta

necessidade. Para Machado de Castro a teoria é ofilosófico
destasArtes. Reside aqui, porventura, uma das razões para a

matriz essencialmente tecnológica e não especulativa da teo

ria portuguesa anterior. Daí a necessidade que sente

Machado de Castro em reafirmar alguns dados essenciais.

num texto exemplar para o seu tempo e para os vários tem

pos artísticos portugueses:

Todas as Artes Liberaes dependem da Theorica e da

Pratica. Aquella he sem controvérsia mais nobre que

esta;por ser a primeirapertencente ao espirito, ease

gunda à matéria;porém como a Prática na Pintura, e

Escultura exige huma applicação multo assídua, e

muito extensa, os que sàofrouxos, e os que não tiverão

huma boa educação, em largando os exercícios manu-

aes, empregão o tempo que lhes resta em diverthnen-

tos que lhes suavizam o cansaço corporal, sem

cuidarem em ilustrar o espirito; e daqui nasce haver

em todas as Artes tantos professores leigos, que obrão

com a mesma Sciencia. com que os papagaios fallão.
Para exornarem pois este seu defeito, por todos os

lados culpável, cosiunião dizer: que os theoricos são na

Prática Inferiores. Que forte valhacouto de pergulça!

Especioso subterfúgio da tgnoràncla!{\)

Para elaborar o seu sistema de conhecimentos

Machado de Castro recorre a múltiplas fontes, podendo afir-

mar-se que são vastas as suas leituras. Nada afirma que não

possa ser demonstrado com recurso aos textos essenciais ela

cultura artística. Aliás deve advertir-se que para Machado ele

Castro as referências e citações são próprias dos espíritos lar

gos e dirá como Cochin que as máximas geraes sao

próprias dos homens de tino. Por necessidade e clareza ele

1 1 1 I Vlachado de Castro. Descriftãu analítica da Estátua Equestre, pág Wll

exposição enunciamos de seguida as fontes utilizadas pelo escultor.

( lyíontes da Antiguidade
A obra de Plínio é a más citada porque informa e

descreve as estátuas gregas que muito interessavam a

Machado de Castro. Refere também a descrição de Varrão.

Importa acentuar o conhecimento do texto de Winckelmann.

a partir da tradução francesa.

2. Textos de geometria e matemática Le Clerc. Pratique de

géometrie; a obra de Regnault e a de R.PCastel P Tosca, o

compêncio de Geometria

3, Tratados de escultura

Conhece e cita Leon Battista Alberti. o primeiro que

na restauração das Artes escreteo da Pintura, e Escultura

Cita também com frequência as Vidas de Vasari tal como a

obra de João de .Arfe. Igualmente recolhe informações nas

notícias de Patte. Boffrand e Sally.

Tratados de Pintura

As citações englobam as obras do renascimento itali

ano, como ei Trattato delia Pittura de Leonardo; igualmente

são referenciados Dufresnoy. Roger de Piles. Watelet. o

alemão Hagedorn. Carducho e os seus diálogos. Palomino e

o Museo Pictórico.

Tratados de Arquitectura

São naturalmente frequentes as citações de Vitrúvio.

em especial a tradução ele Perrault bem como a obra ecléc

tica de Cario Fontana sobre o Vaticano e o Blondel de

I. architecture françoise .

Para Machaelo de Castro a obra ele arte não era

porem, em exclusivo, uma forma O significado tem no seu

sistema ele valores uma importância igual, tal como para

todos os artistas elo período clássico. Daí as frequentes

citações dos grandes repertórios, como a Iconologia ele César

Rippa. os Hieróglifos de Pietro Valeriano. os Tmhlemas de
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Alciato e, com menos frequência, Ruscelli. A sua posição

sobre estes textos é claramente exposta quando a propósito
dos baixos-relevos da Estátua Equestre enaltece a utilidade

do texto de Rippa, seguindo-a porém com a livrefranqueza
deArtista. Faz de seguida uma avaliação global da Iconologia

confessando o seguinte:

o manancial be copioso, e salutífero; porém com tudo

Isso, be restringir demasiado o espirito dos artistas

modenws. (1)

Para áém desta literatura artística são referência

constante uma série de textos complementares. O escultor

revela um certo conhecimento de autores da Antiguidade

nomeadamente a romana, citando Horácio, Quintiliano

Cícero. Salústio. Luciano - autores onde colhe informações

preciosas sobre o tema da alegoria, sobre retórica, disciplinas

que lhe interessa dominar por se revelarem úteis à escultura

e à escrita. No mesmo sentido utiliza a Retórica de

.Aristóteles.

Que sentido atribuir a todas estas fontes? Parece-nos

indiscutível que predomina um sentido eclético, comum à

generalidade da cultura portuguesa da época. A esse nível as

fontes de Machado são uma permanente indagação e uma

verificação conduzindo à síntese. Se o valor pedagógico dos

seus escritos é inegável, também é justo afirmar-se que a

sabedoria se avantaja à originalidade.

OS TEXTOS FUNDAMENTAIS

Joaquim Machado de Castro chega à escrita depois

de uma obra escultórica vasta e depois de ter sido designado

escultor oficial da corte em 1782. A sua capacidade especu

lativa valer-lhe-à em 1814 a nomeação para membro da

Academia das Ciências, sendo o primeiro artista a conseguir

tal distinção.

A sua obra teórica é assim o resultado de vastas

leituras e também constitui uma reflexão proporcionada pela

sua própria obra. O seu primeiro texto é o Discurso sobre as

utilidades do desenho, dedicado a D.Maria I, recitado na

(asa Pia do castelo de S.Jorge, a pedido de Pina Manique, na

véspera de Natal de 1787 e impresso pela Academia das

(1)J. Machado de Castro, De^rípcãu analmca da Eslálua Equestre. pa« 194

Ciências em 1818. Move-o o amor aos Principes, à Pátria à

Humanidade, à Glória A obra era de uma absoluta necessidade pois.

como diz no prólogo (e por duas vezes), nada até à data se tinha

impresso em Portugal sobre desenho. Ora essa tarefa incumbia aos

;irtistas poLs eram eles que melhor podiam dominar as componentes

manual e teórica Mas Machado de Castro sabia bem o país em que

vivia e antevia já as criticas daqueles que pedem aos artistas apenas

obras manuaes. É este um extravagante capricho bem português e

esta santa ignorância condena séculos de especulação teórica feita

exactamente pelos artistas, desde Vitrúvio a .Alberti ou Leonardo. .Aliás.

como Machado adverte, o que se lhe pedia era que falasse sobre

desenho como artista e não como retórico. E, para além da lin

guagem verbal, Machado ideou uma gravura onde diz por imagens.

Assim a composição centra-se naVirtude, uma heróicamatrona com

asas, coroada de louro e armada com uma lança na mão direita

enquanto na mão esquerda ostenta uma cifta com o nome de

D.Maria I; essa figura pisa com o pé um velho barbado que não é

mais que a figura do Tempo, perturbado igualmente pelos génios das

três artes, Pintura, Escultura (quebra a foice) e .Arquitectura (oprime-

-o com o joelho esquerdo).

Ora as lacunas portuguesas no domínio das artes

derivavam da feita de estruturação do ensino do desenho, do seu

domínio prático e conceptual pois. não o esqueçamos, para Machado

de Castro essa disciplina era a mãe de todas as artes. Preconiza então

que o Estado desenvolva e aprofunde instituições para o seu ensiixx

pois assim lucrariam todas as actividades do país visto que o desenho

não tem apenas aplicação nas belas-artes. Recorda o papel funda

mental que a Itália continuava a desempenhar na formação dos artis

tas europeus, a necessidade de a conhecer e frequentar e de trazer

dessas viagens material didático. Elogia o propósito de D.João V em

mandar vir de Roma uma colecção de gessos para estabelecimento

de .Academia de Desenho, o que não se concretizou devido â sua

morte: mas na mesma linha não deixa de eleigiar D.Maria 1 e Pina

Manique pela fundação de uma aula publica.

Em 1805 publicou aAnafyse GrafkortlxMloxu e thnonstraliia.

dedicada ao Príncipe Regente. Trata-se ele um texto longo relatando

uma controvérsia havida entre o escultor e um amigo da

Irmandade de Nossa Senhora da Encarnação sobre uma

escultura da Santa para a lyreja lisboeta. E um excedente

documento sobre as relações de trabalho entre o escultor e o

———————
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Fig. Estudo de Machado Castro para a Estátua Equestre
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encomendador. Machado de Castro ao longo das suas páginas
vá desmontando uma a uma as razões do encomendador,

segundo preceitos artísticos e teológicos, com vasta reunião de

razões culturas. Mas em Portuga as obras continuavam a per

tencer más a quem as pagava que a quem as concebia.

Em 1810 Machado de Castro empreende a sua obra princi-

pá, A desaif)çá<> analítica da execuçái) da Real Estatua

Equestre. Trata-se de um texto longo, com más de três cente

nas de páginas nas quás o escultor fixa eis motivos principás

da obra: a sua história circunstanciada, os passos e os proces

sos da sua feitura as justificações teóricas para as opções

tomadas, tudo acompanhado com vasta cópia de citações da

tratadística internacioná e de outro género de textos que uma

vez más mostram a solidez das suas referências culturas -

mas feito com engenho tá que a voz do escultor é sempre bem

audível.

Esta obra é assim uma vasta memória descritiva mas tendo

sido feita à posteriori funciona também como uma reflexão

sobre o seu trabalho e as incidências, peripécias e dilemas que

se lhe foram colocando ao longo da gestão da obra. O ter sido

escrita à posteriori não a diminui, bem ao contrário, revela

consciência cultura e profissioná; áiás se águém devia justi

ficar a Estátua Equestre antes da sua execução não era

Machado de Castro pois a paternidade da obra pertence a

Eugénio dos Santos e não consta que este arquitectura águma

vez tenha escrita duas linhas seguidas sobre quáquer proble

ma ou tema de teoria de arte; más, o texto de Machado de

Castro não tem comparação, nem nas ideias nem na organi

zação interna com o arrazoado de Manuel da Máa sobre a

reconstrução de Lisboa.

O livro de Machado de Castro é seguramente o mais impor

tante texto jamás escrito por um escultor português em quá

quer época e apenas o Dicionário de Francisco Assis

Rodrigues publicado em 1875 se lhe pode aproximar. Cumpria

assim os desígnios dos artistas que tanto gostava de citar e que

revelavam eis seus talentos tanto na prática como na teórica.

Em 1817 publicou a Carla que bum affeiçoado as artes do

desenho escrevo a hum alumno da escultura Trata-se ele um

texto essencialmente didáctico, destiuaelo a incentivar toelos

aqueles que se dedicavam ás artes. A primeira vez que' a carta

foi impressa correu anónima, apenas com a inicia M. elo

sobrenome tio escultor. Mas após a sua nomeação para sócio

da Academia das Ciências é de novo publicada a expensas

desta instituição para melhor se defenderem as Belas-Artes,

em especiá a escultura (que concorre para a estima das

nações) contra a ignorância dos espíritos. Machado de Castro

tem 84 anos quando escreve a carta a umprezado amigo, um

jovem à beira de desistir da escultura por fáta de estímulo e

porque essa actividade não lhe assegurava a subsistência 0

velho escultor lamenta a situação já que o jovem possui génio

própria para tá arte, fez progressos, sendo por isso desperdí

cio usá-lo em fins diversos. Onde ir buscar então áento para

continuar a exercitar e aplicar esse dom do céu? À considera

ção da escultura como actividade honrosa que pode propor

cionar, apesar de tudo, uma decorosa subsistência; mas muito

especialmente à expectativa de chegar ao Templo da

Imortáidade, ámejado lugar e estado a que aspiram todos os

que se dedicam às artes e à ciência. Machado socorre-se então

de uma lista vasta de nomes famosos. Argumenta com Fídias.

Policleto, Bouchardon, Sály: etc. De Portuga lembra a acção

artística de D.João V as suas compras para Máfia, Patriarca e

S.Roque; a fundação por D.José de duas escolas de escultura

em Mafra e Lisboa; a fundação de Aulas de Desenho por

D.Maria I. Com este panorama onde o optimismo pretendia

suplantar a realidade. Machado recomendava sobretudo

animo!

Machado de Castro deixou anda manuscrito um

Dicionário de esadtura. entretanto publicado por Garcez

Teixeira em 1 9.
"

Deve datar de um ano superior a 1S1 _'. pois o

escultor afirma ter mais de oitenta anos quando o escreveu

Numa primeira parte o autor expõe em temíeis didaticos o seu

método de escultora, trata dos materiais e instrumentos dessa

arte. Num segundo momento o Dicioiuirio segue a estrutura

usual sendo que grande parte tlei texto e constituída pela tradução
dj.{ Arte ik Pittura ele DuFresnov. feita por Roger ele Piles, seguin

do Machado a versão italiana i: esta uma atituele frequente da

teoria portuguesa ele finas dei seulo Will. começos do \1\. o

retomo a textos elos secs. Wl-WII. confirmando a efectiva

unieLiele ele pensamento do sistema clássico, na pluralidade elas

opções tomadas Confinua-sc Igualmente que mais impeinante

QJUC o tempo eLi cronologia e o tempo existencial com o qual
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lidam os nossos teóricos. Alia esta obra é seguramente das

mais interessantes de Machado de Castro, com um conteúdo

essencialmente didático e que ficou infelizmente manus

crita.

Apesar de estarmos perante uma tradução, Machado

de Castro introduz comentários e opiniões pessoais que tanto

retratam a sua obra como a de colegas portugueses. É o que

acontece quando se refere ao género pastoril, equivalente à

pintura de pásagem, e cita António Ferreira e os seus presé

pios; ou quando esclarece que a graça é uma qualidade difí

cil de explicar por palavras, adiantando que o português mais

bafejado com esse dom é Faustino José Rodrigues.

OS GRANDES PARADIGMAS DE MACHADO DE CASTRO

Nos seus textos Machado de Castro define ainda

uma série de conceitos essenciais, informando tanto os ele

mentos que presidem à sua criação artística, como à análise

de obras historicamente referenciadas: Arte, Belo, Escultura,

Metodologia, Natureza, Sistema das Artes, Valor.

O que era um artista? Seguindo uma citação de

Plínio, Machado de Castro faz suas as palavras de Pamphilo:

O Pintor deve náo ignorar cousa alguma. (1)

Especificando, o artista, pintor ou escultor, deve ter

noções de todas as ciências e artes, deve possuir um bom

gosto orientado para a imitação da natureza, segundo a teo

ria dos clássicos. Este conjunto sapiencial, sendo importante,

não é decisivo. A condição para ser artista é possuir génio,

assim definido:

He a tendência natural que tem qualquer Individuo.

para tal, ou tal applicação ou exercício: e a elle se

entrega como arrastadopela própria natureza. (2)

Segue-se que, sendo inato, o génio para se peider

cumprir deve aplicar-se em muito estudo, e muito philoso-

far. O génio produz o Mestre e conduz à imortalidade. Mas

sendo individual é intransmissível. não é produto do ensino

nem da imitação de exemplos maiores. Daí o desprezo de

Machado de Castro pelo espírito gregário de alguns can

didatos a génios:

(DJ MarhQHn .le Cusiro llKfurso sohre a utilidade do desenho páf III

(2) J Machado de Caslro, pifinnárin dt; escultura p.r
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onge, longe de nós a paixão de Escola: ospossessos de

tal espírito, logo mostrào as contorsões da soberba, as

visagens da tgnorãmta, e o orgulho da Insolência. (3)

Machado de Castro tem um sentido crítico bastante

agudo quanto às confusões ainda reinantes em Portugal

entre artista e artesão. Grande parte da sua obra é aliás um

esforço enorme no sentido de dignificar a profissão de artista

e de a ver reconhecida neste difícil pás de letrados e analfa

betos. Por issei fala nos felices climas onde tá confusão foi

ha muito erradicada e onde se sabe que as artes têm mais de

mental que de matéria. Os seus cultores são os artistas;

artezáos são todos aqueles que se exercitam em ofícios fabris

e embandeirados.

Machado de Castro é um artista torturado e desgos

toso com a estima e o pouco reconhecimento dos seus con

temporâneos para com a sua arte. Acresce que Machado é

dos raros escultores portugueses que tem uma Obra e que

soube reflectir sobre ela. Algumas circunstâncias da sua vida

profissional podem explicar um permanente azedume.

Machado de Castro trabalhou em Mafra sob a direcção de

Giusti em condições excepcionais e num ambiente artístico

restrito a escultores. Quando vem para Lisboa trabalhar na

Estátua Equestre tem de confrontar-se com uma hierarquia

de trabáho em que o seu lugar era subalterno face a Eugénio

dos Santos e à generalidade dos arquitectos; áiás em

Portugal nunca foram muito saudáveis as relações profis-

sioanis entre essa duas classes de artistas. Mas a circunstân

cia agrava-se com o próprio processo da Estátua Equestre

Quando chega a Lisboa o escultor foi confrontado com um

projecto de Eugénio dos Santos que deste modo quiz trans

formar o escultor em mero trabalhador manual. Perante esta

circunstância há três interpretações possíveis: ou Eugénio

dos Santos não confiava nas capacidades de Machado de

Castro, ou queria fazer um mero exercício de poder e autori

dade ou, mais grave, nada entendia do processo ele criação

artística. A única boa ideia que Eugénio elos Santos teve então

foi perceber que a Praça do Comercio so se justificava face â

Estátua, como aliás as restantes ruas e no desenho que então

fev la vinha assinalado o lugar do monumento, cujo pedestal

em cimento foi entretanto construído. Aliás os desenhos ele

Hi I \l.n li.iiln ili i .í.iiti Discurso .sobre a utilidade do desenho . pi.



Eugénio dos Santos merecerão do escultor críticas sólidas

pois não tinham sido delineados segundo os paradigmas

escultóricos correctos, nomeadamente a Acção Épica (com o

carácter, qualidade, emprego e estado), a composição geral,

a acção, a atitude da imagem e o seu traje. Em termos figu

rativos Machado de Castro critica o leão pisado pelo cavalo do

herói, achando-o fastidioso à vista e não consegue impor um

vestuáio à romana para a figura do rei. De igual modo acha

incoerentes os grupos laterais, sem grandeza e sem a devida

proporção face à estátua principal. Bom, podemos concluir

que no processo da Estátua Equestre se procedeu de forma

errónea, coartando-se ao escultor a liberdade de criação, de

acção e de opções. E quando Machado de Castro recebe das

mãos de Reynaldo Manuel dos Santos os desenhos para exe

cução, foram estes os sentimentos do escultor:

me assaltou huma Interna afflicçào. conhecendo, que

segulndo-os, e executando-se a obra por elles, não

tirarão delia, oArtista, nem a Pátria, huma gloria suf-

ficiente. (1)

E mais adiante conclui com justiça:

Nào ha monumento algum destes, que se não confiasse

inteiramente ao Escultor eleito para a sua execução.

(2)

Ora apesar de tudo Machado aceitou a incumbên

cia e inicia os seu meticuloso trabalho de execução, seguin

do em tudo a metodologia clássica. Conseguiu impor peque

nas alterações aos grupos laterais e impor o baixo-relevo não

previsto no projecto incial. Enfim são conhecidas as dificul

dades de toda a ordem que o escultor encontrou, como a

impossibilidade de ver o rei para o retratar e, sobretudo, a

impossibilidade de testar o monumento à luz natural. Tudo

termina na proibição de o escultor estar presenta na inaugu

ração da Estátua, com o argumento de ser o fundidor (o

tenente Bartolomeu da Costa) o autor da peça! É um belo

remate e que define bem a cultura artística do consulado

pombalino.

O que é uma obra de arte bola? Para Machado de

Castro a resposta é inequívoca:

( I ) J Mat luilo ili i .1 .iro. Descrição analítica da Estátua Equestre fi
ti) Idem. pág. 24.

consiste em que asfómuis dos membros sejão na con

figuração, que lhes escolherão os gregos e os romanos.

(.)

Significa esta definição que a boa e bela escultura é

aquela que propõe relações correctas em termos de propor

cionalidade e que guarda uma rigorosa simetria. As formas

particulares devem ser perfeitas em si e na relação com o

todo, tal como acontece com o corpo. Logo a formosura não

deve ser arbitrária mas sempre subordinada às leis da

natureza. Não de um modo qualquer. De facto o corpo de

Cristo é belo, tal como era o do primeiro homem antes do

pecado original; depois a fealdade invadiu o mundo e não se

encontram belas formas numa só pessoa. Então o artista, na

sua procura de modelos, deve comportar-se como um

predador, e escolher fragmentos que depois reunirá numa

obra perfeita. É aquilo a que Machado de Castro chama o

belo reunido que, em qualquer caso, deve ser conforme ao

gosto dos antigos gregos e romanos. Também esse povos

usavam um olhar selectivo e por isso atingiram a perfeição
na escultura. L çjA<z

O belo reunido chamou-se também beleza ideá em

Mengs e beleza de reunião em Cochin. Esse paradigma

tomou forma nas grandes obras dos antigos, no \polo de

Belvedere, na Vénus ele Medíeis, no Hercules Famesiano:

Estas bellas estatuas mostram como aquelles immor-

taes Artistas, empregarão o gentil mais bello. e o

membrudo mais perfeito confornmndo-se aos sujeitos

que representarão. (4)

O belo é também sinónimo de bom gosto e este não

é mais que a sábia imitação da bela natureza reunida, como

fizeram os gregos. Numa escultura bela as coisa devem estar

em conformidade com a sua finalidade, de um modo sintéti

co, onde não falte o necessário nem aconteça exibição do

supérfluo. A obra bela expurgou todo o feio da natureza e

equivale-se à Verdade e ao Itil

Para Machado de Castro a escultura é uma das

belas artes e e ela que qualifica o escultor.O escultor para ser

artista, bom artista e sábio, deve dominar uma serie de

(3) Idem. pa. M

(4) J Machado de I astro. Discurso sobre a utilidade do desenho pai: 1 1
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saberes. Machado de Castro retoma aqui a tradição vitruviana

e propõe estudos teóricos e práticos, tal como foram pratica

dos por Sócrates que antes de ser filósofo foi escultor. Dentre

os estudos teóricos são indispensáveis os conhecimentos de

Geometria, de História Sagrada, Eclesiástica e Profana, de

Mitologia, de Filosofia, de Metafísica e bem assim de

Anatomia, interna e externa. Não basta porém conhecer, é

necessário também possuir o génio, isto é, uma tendência

natura que leva o indivíduo a ser arrastado para este ou

aquele exercício. O entusiasmo é um parente próximo do

génio pois através dele os artistas projectam e executam

coisas extraordinárias, tanto na invenção como na prática.

Com génio e sabedoria o escultor saberá construir imagens

de vulto de toda a quáidade de objectos e em quáquer maté

ria, seja a madeira, o estuque, o mármore ou os metas.

Não basta ao escultor dominar técnicas e preceitos

tecnológicos. É necessário o conhecimento dos elementos

compositivos que qualifiquem artisticamente a obra. O

objectivo é conseguir uma forma que de modo correcto esta

beleça a relação entre as partes e destas com o o todo, através

do acordo e da simetria. Esta é a estrutura de base que condi

ciona os restantes elementos formas. Assim é com o equi

líbrio que pode ser gera ou particular mas significando em

ambos os casos a capacidade da peça em se expor sem dar

indícios de cár. A expressão da peça é, segundo o juizo de

Machado, uma das quáidades más difíceis de obter. Pode

definir-se como a conformidade entre os caracteres e as per

sonagens e os sentimentos que estas procuram representar.

O escultor deve ter porém o cuidado de não sacrificar a

beleza da arte aos melindres da religião. A expressão mani-

festa-se através da energia, da fisionomia, dos gestos, das

paixões e dos movimentos internos. É sobretudo pela

expressão que se revela a capacidade do artista que para

tanto deve ser dotado de génio, fogo e entusiasmo. Quem não

possuir estas qualidades deve desertar da escultura fxirque

nunca expressará mais que simulacros de palha. A

propósito das capacidades expressivas cita como paradigmas

seu pai, Manuel Machado, e Rafael de llrbino.

Dois paradigmas completam os elementos ceimposi-

tivos. Um é o contorno rigoroso que todas as peças devem

possuir; é más difícil de reáizar com quáidade na escultura

que na pintura pois esta vê-se fxir todos os lados. O claro-

-escuro é também mais difícil na arte da escultura por razões

similares. O seu paradigma é Bernini que submetia as suas

esculturas a jogos de luz pensados previamente em função

dos enquadramentos arquitectónicos. Na Descripção

analítica volta ao assunto chamando invenção poética (ou

alma da composição) a tudo o que pertence à ideia do facto

a representar, as personagens da cena, os áectos a exprimir

e todos os acessórios; chama composição gráfica ao delinea

mento dos objectos, concebidos segundo a invenção poética;

delinear será então dar as devidas formas, as atitudes, as

expressões, os ornatos e o ordenamento dos grupos.

No sistema clássico todas as artes se reáizam segun

do uma metodologia, nomeadamente aquelas que •sãofilhas

do desenho, como a pintura e a escultura. No início do seu

Lhcionário de Escultura Machado de Castro expõe modelar-

mente as três fases a que deve obedecer a escultura: 1"

desenhar, 2° modelar, 3" esculpir. Mas na verdade estas eta

pas, mais materiais, são antecedidas por aquilo a que

Machado chama a Ideia, conceito muito próximo das con

cepções neo-platónicas, embora o autor tenha o cuidado de

adiantar que a sua definição é segundo os artistas e não

segundo os filósofos. A Ideia é uma imagem concebida pela

fantasia; pode contemplar um só objecto ou vários. Passada

a Ideia o desenho é a primeira fase da revelação. Sáo muito

vastas as páginas que o escultor dedicou ao desenho, afir-

mando-o como modáidade essência que antecede as artes.

O desenho começa por ter um poder ilimitado de represen

tação. Pode receber da geometria um auxílio precioso, evi

tando que o artista cometa erros grosseiros. O desenho

quasi miraculosa prenda, tanto revela objectos visíveis

como reáidades invisíveis e totalmente espirituais e imag-

ináias, como os anjos, as virtudes ou os vícios Vssim sendo

o desenho é um prodigioso competidor da natureza, per

mitindo ao artista afirmar-se como criador de formas e con

ceitos - logo depeiis de Deus mas a par com a própria

Natureza, ou com outras formas de criação humana, como a

literária. Aliás como escreverá em 1788 o desenho é idêntico

â filosofia na sua potencial capacielade especulativa.
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Para desenhar é necessáia uma banca ou uma

carteira com águm declive; na parte plana deve poder fir-

mar-se uma cruzeta de braço móvel com um cordel de uma

extremidade a outra, para se poderem segurar as estampas

que se hão-de copiar. É necessáia uma caneta, habituá-

mente de latão; o lápis deve ser preto de Castela ou verme

lho da Holanda; desenhar com várias cores é brinco que só

devem fazer os muito adiantados. O aprendiz deve munir-se

de miolo de pão, cozido há três dias para poder apagar os

traços. O papel deve ser encorpado e liso. Para os modelos

deve haver no atelier uma banca de 8 pámos de comprido e

5 de largo e 4,5 pámos elevada do solo; o modelo deve figu

rar em acto segundo as directrizes do chefe do atelier, poden

do anda ser iluminado por candeeiro de modo suficiente

para que todos os áunos o possam ver.

Modelar é a segunda fase, quando a obra ganha

tridimensionáidade e permite com mais rigor antever a sua

expressão fina, embora numa escala mais pequena. Pode

modelar-se em barro, cera ou estuque, matérias dúcteis que

com facilidade podem ser reutilizados. Os utensílios para os

primeiros devem ser duros, feitos em madeira rija, como o

buxo; o estuque deve ser trabáhado com espatoletas e

grandins. As figuras inteiras em barro, com dois e três pá

mos, deve-se-lhe introduzir logo de início um varão de ferro

de modo a sustentar o matéria. A consistência a dar ao barro

deve ser semelhante ao pão tendido. O estuque deve ser

preparado por um estucador, com cal virgem junta com areia

do Rio Seco (próximo de Alcântara) e gesso de preza.

Finalmente segue-se o esculpir que revela a obra

fina. É um trabalho árduo que não dispensa o bom acaba

mento. Esculpe-se em madeira, marfim, pedra e materiais.

Para os dois primeiros materiais são necessárias serras,

enxós, rebotes, planas, graminhos, esquadros, formões e

goivas, bem como maços de carváho ou sobrão; para os

acabamentos servem as lixas. Para esculpir em mármore são

necessários ponteiros, badames, escopros lisos e dentados

(os gradins), brocas e maços de ferro. Todas
estas ferramen

tas devem ser do melhor aço. Os acabamentos da pedra

servem as grozas, a pedra de brunir e e a pedra pomes
()s

metais são habitualmente peças fundidas.

Se a escultura é obra humana a natureza é obra de

Deus - eis uma distinção essência sobre a quá não há dúvi

das no espírito de Machado de Castro. Assim sendo a

natureza pode ser, como é, uma das fontes essências do

artista. Uma das frases más citadas quando se fáa do escul

tor é esta:

A Natureza, meus amados Collegas. a bella Natureza

be que deve ser a nossa gula. E nào só na Pintura, e

Escultura; mas tandjém na Arquitectura. (1)

Confunde-se por vezes o significado da afirmação,

pretendendo-se ver aqui um indício de uma relação nova do

artista com o mundo, próxima das tendências geras que o

romantismo desenvolverá. Nada más fáso, como o autor

áiás adverte:

Imitaremos pois a Natureza como casualmente a

encontrámos? Náo: pois nesse caso. náo attendenws à

conformidade; faltamos ao preclzo: e adoptamos o

supérfluo: e em consequência não atinamos com o

Bom-Gosto. (2)

Se a natureza é a mesma é diferente a sua percepção

e, sobretudo, a sua representação. Para Machado de Castro a

natureza é essenciámente o corpo humano, matriz de todas

as artes, fonte de estudo das proporções, fonte de uma beleza

que é. enfim, a mais perfeita criação divina, como afirma:

No modo de organisar os seus nwmhros. também na

fabrica do homem acha o melhor modelo: este be o seu

exemplar sublime, cuja imitação dete ser philosofan-

do. (3)

Filosofar é essenciámente um trabáho do espírito humano

que se segue à observação Náo basta pois olhar a natureza:

é necessário que o olhar tenha ia estruturado, no acto de

observação, uma provia construção O olhar do artista e

informado previamente pela cultura e pela história ambas

conduzintlo a essencial imitação do antigo E e'sse o sentido

da hM ele Du I resnov citaela por Machado ele Castro.

. I escolha da Natureza deve ser conforme ao gosto

ill| M.u liado de lastro Discurso sobre a Wi'"la*- dn A*mh"

i'i| » .. i. ..!., ,i. i ,.ir„ piyiirm fflfaf a Vn\*iitu. dn desenho pát
Mm liado de Castro. Discurso sobre 1 mMiriad. dnA^nho péf,. IU



dos antigos Gregos e Romanos. (1)

As ideias de Machado de Castro resultam claramente

da consciência dos sitemas de representação. Tem um duplo

significado a palavra sistema na obra de Machado de Castro:

sistema é conhecimento e conhecimento da arte; sistema é

por esse modo, organizador da sabedoria artística. A noção

más geral de sistema organiza a imensa produção artística

existente até então, de um modo bipolar:

Mas lembro-vos, que no estudo das Bellas Artes não ha

senão dous systemas, ou Grego ou Bárbaro. (2)

Grego é o sistema da Antiguidade, o Antigo; mas é

também o sistema que desde a restauração das artes vigora

nas nações cultas; é, em suma, o sistema preferido pelo

escultor por ser o mais conforme à verdade da natureza e à

verdade da arte. Por oposição se entende que Bárbaro é o sis

tema medieva ou, por outras palavras, o que não contém a

reunião da Bella Natureza.

O sistema das artes em Machado de Castro organi

za-se hierarquicamente em função do conhecimento que

cada uma delas produz e, em simultâneo, a partir da sua

estrutura de base. Assim sendo a primeira das artes é o

desenho porque nele se reúne a possibilidade do conheci

mento sensível e inteligível; o desenho produz beleza e revela

as coisas, tanto as materiais como as espirituais. É através do

desenho que o artista pode rivalizar ou aproximar-se da

Suprema Criação que se manifesta através da natureza e da

qual o artista é prodigioso competidor.

A beleza no desenho consiste na justa conformi

dade que as cousas tem com a sua destinação; o sublime

reside na expressão da espiritualidade do artista, sobretudo

quando capta o homem, ser que mais se assemelha a Deus.

O escultor teoriza-o em função da sua utilidade,

demonstrada com copiosos exemplos retirados da História -

sem esquecer os minguados exemplos portugueses e as pre

mentes necessidades do nosso país nesse domínio. Para

explicar o desenho remonta ás origens egípcias e a sua apli-

(1) J. Machado de Castro, Discurso sobre a utilidade do desenho fl*, 229

(2) J, Mai-hado de Castro, Idem, pág. 235

cação nos campos ribeirinhos do Nilo; elogia de seguida o

seu desenvolvimento na Grécia e em Roma para de seguida

lamentar as cinzas a que ficou reduzido no tempo dos

Bárbaros e saudar o seu ressurgimento em finais do século

XIII. São múltiplas as utilidades do desenho, tantas quantas

as ciências a que empresta as suas excelências, têmporas ou

não: a matemática, a geometria, a óptica, a perspectiva, a físi

ca, a história natural, a medicina, a anatomia, a botânica, a

geografia, a milícia, a cronologia, a jurisprudência, a religião

terminando naturalmente com as três artes maiores:

A Pintura, Escultura, e Arquitectura, são as deposi

tarias dos copiososfructos destes ramos. (3)

Em suma, conclui, é inegável que o Desenho he o

vivificador das Artes.

Pintura, escultura e arquitectura procedem todas

deste tronco comum e resulta claro que para Machado de

Castro a especificidade de cada uma não conduz a qualquer

antagonismo: pintores e escultores são amiúde autores de

arquitectura; frequentemente numa mesma obra de arte se

reúnem as três artes. Machado de Castro considera que os

pintores e escultores devem assimilar as recomendações de

Vitrúvio quanto à panóplia de conhecimentos que o arquitec

to deve adquirir. Mas acrescenta-lhe outros conhecimentos

porque é outro o discurso e a finalidade das artes plásticas:

Elias sào mais tnstructivas; ellas falláo mais ao

coração humano ao coração humano. (4)

Assim sendo o pintor e o escultor devem dominar

algumas ciências como a Retórica, essencial para expressar

os affectos de animo; a Pqegia. "harmonizadora das temáti

cas, portadora de graça e viveza para que o mármore, o

bronze, e a tela pareção mover-se: a Mitologia, fonte de

repertórios temáticos; a Iconologia, indispensável ao conhe

cimento das virtudes; a Teologia, fonte elo conhecimento

sagrado e guardadora da ética de representação; a

Cronologia, ciência informativa do tempo que passou

(5) Idem ft*, l IS
H) Idem, |ijk 223
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A POESIA DE MACHADO DE CASTRO

Joaquim Machado de Castro dedicou-se ocasional

mente à poesia, utilizando-a para tecer louvores (a Vieira

Lusitano ou Frei Manuel do Cenáculo), para colaborar em

festejos (como o da eleição em Mara do Ministro Província

dos Arrábidos, Frei António das Chagas Lancastre), para assi

nalar as suas próprias obras (como nos versos dedicados à

Estátua Equestre)
- ou para tecer loas a figuras régias como

D.José, D.Maria 1, D.Pedro 111 ou D.João, Príncipe do Brasil.

Não nos interessa aqui a quáidade poética desses textos.

.Aliás o próprio Machado não tem pejo em fáar de narizes de

cera a propósito das suas composições; mas tantos havia e

eram publicados!

As suas deambulações poéticas ele própria as justi

fica quando na ode dedicada a D.José faz o rasteio dos artis

tas que antes dele exercitaram o Estro. Assim foi com Miguel

.Angelo Buonarroti, o maior de todos os Escultores, com João

dArfe, com Apollodoro, com Leonardo da Vinci, com Watelet;

o próprio Imperador Adriano iguámente se dedicou à escul

tura, à pintura e à poesia.

O interesse da poesia de Machado centra-se sobre

tudo nas citações de autores clássicos e nas referências ao

seu gosto pessoal e à sua cultura, literária e artística. Em

1758 dedica à morte de Vieira Lusitano um soneto e uma

glosa, ambos de teor laudatório. Vieira é o Apeles Lusitano

perante o quá tremeria o próprio pincel de Apeles se ambos

se pudessem ter confrontado. Na glosa, mais extensa, Vieira

é apresentado como um herói de obras portentosas, sendo

sucessivamente comparado a uma série de pintores gregos

perante os quás luzia sempre mais áto o talento do luso:

Zeuxis, Parrásio, Protogenes, Apeles. Vieira era superior a

Apeles e Alexandre te-lo-ia escolhido para seu pintor; nessa

hipotética emulação Apeles não deixaria de cravar as suas

duras, invejosas e raivosas garras em Vieira. O português era

a própria imagem da glória da pintura e, Ah, pintura' Só tens

glória inteira. Se logra o muruJo todo a hum Vieira

Vieira não era apenas um excelente pintor; era tam

bém um homem culto. E em duas pequenas notas à margem

da poesia Machado alude aos doutos ornatos, aos símbolos.

aos hieróglifos, de tal modo que em cada figura se encontra

um conceito e em cada acção uma sentença. Ora toda essa

ciência provinha em grande parte dos estudos que Vieira fize

ra em Roma com tanto desvelo.

Interessante é a Ode de 1755 dedicada a D.José, feita

por ocasião da inauguração da Estátua Equestre e na quá o

escultor se confessa venturoso por ter tido a imensa glória de

esculpir o Soberano; e. apesar de frouxo e rude. por força do

amor, conseguiu exceder Fídias, Míron e Policleto!

4. UMA CONTROVÉRSIA ARQUITECTÓNICA

A construção de um Páácio Reá para Lisboa no sítio

da Ajuda, em substituição do Paço em madeira desaparecido

num incêndio, possibilitará a dois arquitectos. Francisco

Xavier Fabri (1761-1817) ejosé da Costa e Silva (1747-1819).

a exposição das suas convicções sobre arquitectura, a propósi

to da cejisura que dirigem ao projecto inicia de Manuel

Caetano de Sousa. Manoel Caetano (Mafra 1742- Lisboa

1802), como então é designado, é o autor do projecto da

Ajuda, datado de 17%; as obras seriam suspensas pouco

depois, devido a problemas financeiros, sendo retomadas em

1802, ano em que se estabelece o confronto. Manoel Caetano

é filho e discípulo do mestre-pedreiro Caetano Toma e quan

do é chamado a projectar a .Ajuda tem já um curriculum

amplo, feito no quadro das oportunidades oferecidas pela

arquitectura lisboeta. Peça chave para a compreensão das

suas opções arquitectónicas é a paroquia da Encarnação e, de

águm modo, a Reá Capela da Bemposta, sem esquecer a

obra de táha para a Biblioteca de Mafra. Ocupou anda vários

cargos públicos, como era norma em arquitectos que se dis

tinguiam da mediania. A sua morte ocorrida em 1802. terá

acontecido, segundo o relato de Cirilo, devido às criticas públi

cas feitas no Paço por D. Rodrigo de Sousa Coutinho.

Mas Manoel Caetano não é um artista quáquer

quando em 1802 os seus planos são objectos de apreciação

por parte de Fabri e Costa e Silva, num confronto que não

chega a ser polémico porque só uma das partes tem voz Fabri

era um italiano vindo para Portugal com o bispo do .Algarve.

D. Francisco Gomes de Avelar; a obra que' deixou em Portugal

mostra-nos um artista mediano, capaz de citações
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eruditas com áto sentido de fidelidade aos modelos inspi

radores. Costa e Silva estudou em Bolonha onde foi aluno do

pintor Petronio Fancelli; em Veneza tomou como Mestre a

Carlos Bianchoni; viajou depois por Itália, conhecendo

Roma, Nápoles (as ruínas de Herculano e Pompeia), Vicenza

(o espólio de Palladio) e outras cidades de sentido artístico

diverso, como Pisa. De volta a Portugal, para além da inter

venção na Ajuda, projectou o Erário Régio e o Teatro de S.

Carlos em Lisboa, obras que dão a dimensão da sua quali

dade como arquitecto.

Tradicionalmente a crítica de Fabri/Costa e Silva a

Manoel Caetano é apresentada com um confronto entre o

neoclássico e o barroco, entre o futuro e o passado, entre

dois arquitectos cultos e um medíocre e analfabeto Manoel

Caetano. Deixemos esta trama de opereta e passemos a anali

sar o que resta desse confronto, quanto às ideias e à cultura

artística.

O parecer de Fabri e Costa e Silva compõe-se de 18

fols., datados de 2 de Janeiro de 1802, com uma escrita

unitária e sincopado em vaias unidades: as duas primeira

assinadas por Francisco Xavier Fabri, as quatro restantes por

José da Costa e Silva; no entanto, a morfologia e a sintaxe do

texto, bem como as ideias avançadas, mostram um pensa

mento comum que remete para uma autoria conjunta. O

texto não é, nas sua utilidade, intenções e organização inter

na, muito diferente de outras prosas portugueses sobre

arquitectura. Como Ludovice ou Manuel da Maia, os dois

arquitectos que opinam sobre a Ajuda, respondem a um

problema concreto, tendo em vista uma resolução satis

fatória e, a propósito, defendem os seus pontos de vista com

argumentos e convicções de natureza teórica, estético-artísti-

ca. O Parecer nãei tem pois a dignidade, a extensão ou a orde

nação teórica de um tratado; avalia o projecto de Manuel

Caetano de Sousa, estabelece cumplicidades, elogia sempre

que as ideias são similares e estabelece diferenças e

divergência de opiniões, de um modo mais suave que viru

lento. Em nome de quê? daqueles bons, e excelentes prin

cípios que meforão ensinados. Afinal o que une estes três

arquitectos é muito mais significativo que aquilo que os sepa

ra: une-os um sistema comum de ideias, separa-os uma
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graduação face ao fundamentalismo do paradigma em que

todos pensam e agem.

Fabri inicia a sua participação acusando a recepção

do projecto, lamentando que na planta não constem os

nomes das vaias acomodações do Páácio circunstância que,

em seu entender, impossibilitava um raciocínio exacto por

falta da necessária clareza expositiva. Trata-se de uma sub

tileza comportamental, pano de fundo muito comum às

obras de arquitectura em Portuga; Fabri fáa em segredos de

Manoel Caetano, o que é um modo de dizer que prepara as

circunstâncias em que a disputa se vai gerar, procurando

desde o começo tirar vantagem psicológica sobre o adver-

sáio. Aliás logo de seguida é o mesmo Fabri quem à partida

avança com as conclusões antes de nos expor quáquer

anáise, mostrando que o jogo estava feito:

A Obra do Real Palácio da Ajuda iwcessita de ser risca

da outra vez porque nào está em termos de se executar

conforme se acha delineada, sendo as frontarias de ,

huma Arquitectura intrincada, que parece ser obra de

entalbador, e não de arquitecto, faltando-lhe aquele

carácter sério, e majestoso, que pede a sumptuosidade

do edifício. (1)

O essencial está dito aqui. Para a dupla Fabri/Costa

e Silva a concepção de arquitectura de Manuel Caetano é a

negação desta arte e a sua dissolução na talha, considerada

tacitamente "coisa" menor. Não é a primeira vez que assisti

mos a estes exercícios aristocráticos por parte dos arquitec

tos, sempre pressurosos em afirmarem a superioridade.
dizem eles, da sua arte/ciência, na melhor tradição vitru

viana, face a actividades aparentadas. No entanto, a realidade

é sempre mais cruel que o mito e. na verelade. a arquitectura

já projectada e executada peir Manuel Caetano não nos

mostra um entalbador mas antes um arquitecto que integrou

fantasias decorativas, ainda assim muito suaves, numa orde

nação geral bem clássica So que, no panorama da arquitec

tura ele1 Lisboa, face ao militarismo ela Baixa e .1 purga que

Fabri e Costa e Silva irão propor, Manuel Caetano, tendo voz,

e dissonante.

Fabri remata a sua intervenção pcelinelo três meses

( 1 IParecer dos Arquitectos Francisco Fabri e lust da Costa e Silva, lol I





feição mais romana que grega: a sobreposição das Ordens

arquitectónicas:

hum salto do dorico ao compozito, deixando fora as

ordens in termedias, be hum salto que náo será

approvado por nenhum bom Author de Arquitectura.

(D

Em nome da regularidade ataca também a diferente

orientação de linhas, coisa que lhe causa uma grande con

fusão à vista. Prefere claramente o delineamento das hori

zontais ao mesmo nível, enquanto critica todas as formas

que se áastam da linha recta. Na frontaria virada ao rio, elo

giando de novo a quebra de monotonia, bem como a utiliza

ção do rusticado, lamenta que a porta não seja mais estreita

e não apresenta à sua frente um semi-círculo paraficarmais

engraçado. A ideia de síntese condu-lo a criticar um edifício

com muitas divisões e sub-divisões, circunstância que em

seu entender fará sempre uma obra parecer mesquinha e

miserável. 0 mesmo princípio preside à fáta de unidade que

encontra nos pátios, à proliferção de patiozinhos (29 no

totá), à sua diminuta iluminação e ventilação.

Os elogios de Costa e Silva ao projecto de Manuel

Cateano são elucidativos e são claramente dirigidos a práticas

do passado, sem que disso o seu autor mostre ter consciên

cia. Por um lado a manutenção das entradas com três portas,

como as designa, que na Ajuda não são mais que a

manutenção do esquema de Serlio, tão vulgarizado entre

nós. Por outro a dupla escadaria principal, em nome de uma

cenografia que o arquitecto elogia pelo estrito utilitarismo.

Aliás Costa e Silva só lamenta que esta escadaria não se aviste

logo desde a entrada, circunstância que reforça a ideia prin

cipal.

Em remate o elogio final de Costa e Silva vai para a

firmitas do edificio, para a solidez construtiva:

Da solidez deste grande edificio meparece sepoder

dizer que as paredes são de uma grossura sufft-

ctente. (2)

6. CIRILLO VOLKMAR MACHADO

Numa espécie de posfácio à Colleccção de

Memórias, Cirillo escreveu a sua própria biografia. Através

desse texto ficamos a saber que o autor nasceu em Lisboa a

9 de Julho de 1748, sendo baptizado na freguesia de

S.Nicolau; era filho de um cirurgião, sendo a família oriunda

da zona de Setúbal e composta por honrados lavradores.

Destinado a estudos de comércio a orfandade coloca-o entre

tanto sob protecção de um tio, João Pedro Volkmar, com

quem começa a praticar arte, aplicando-se a esta disciplina

dia e noite com huma espécie defuror. Essa aprendizagem

consistiu essenciámente na cópia de estampas, método

usual em Portugal à míngua de património da antiguidade e

dadas as dificuldades de copiar do natural, sobretudo de

modelos nús. À cópia de estampas seguiu-se a de quadros,

satisfazendo um desejo intempestivo. 0 autor sente então a

falta de uma estadia romana que pudesse acrescentar-lhe

cultura visual e artística. Cirillo confessa a sua pouca sabedo

ria que desse sentido a uma habilidade natura de que se

sentia dotado.

O desejo de visitar Roma é finamente satisfeito e

avança a propósito uma frase lapidar:

O que he Roma, a respeito das bellas Artes, pode-se

vêr, e entender, mas não se sabe explicar. (3)

Em Roma Cirillo frequenta os Mestres dos maiores

Mestres, a saber, Rafael, o Antigo, a Natureza, e as Ruinas

da antiga Roma, em suma completou um sábio roteiro

impossível de seguir em Portuga. No regresso aqui se

ocupou de uma série de pinturas que refere com pormenor.

Veremos mais adiante o significado cultural desta notícia

auto-biográfica.

Inicia-se com escritor em 1794, com as

Conversações sobre a Pintura. Escultura, e Architectura. As

Conversações são constituídas por seis diálogos, os quatro

primeiros sobre artes plásticas e os tlois íiltimos sobre arqui

tectura. O tom é coloquial e recorda por ve/es os enquadra

mentos amáveis ele' certas obras de Correia Garção. Também

em Cirillo a conversa é entremeada com cáé, jantares, à mis

tura com a narrativa de episódios da vida pessoal Os diálo-

0)1 Vnlkiiur Mailudo. Colecção de Memorias, pau W5: 1 IParecer dos Arquitectos Francisco Fabri e losé da CosU e Silva, foi fc
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gos tomam por isso um rumo algo errante: são digressões,

reiterações, conversas circulares com uma aparente inocên

cia mas ao longo das quais os personagens vão afirmando as

suas convicções.

No primeiro diálogo intervêm Lizio e Honorato, dis

correndo sobre a situação e consideração da pintura em

Portugal. Diz Lizio:

a ptntura faz aqui muipouco apreço, e se exceptu

armos alguns Grandes que tomarão por timbre a

urbanidade, e bum pequeno numero de amadores,

que fazem alguma estimação de certos artistas,

todos os mais têm a palavra Pintorpor mal soante,

e a faltar com singeleza, não me parece a mais

própria para os imortalizar. (1)

São queixas antigas e Cirillo não louva qualquer obra

de pintura portuguesa, tecendo apenas elogios à Estátua

Equestre de Machado de Castro . Mas a análise desta situação

concreta motiva então uma digressão pelo imortalidade dos

artistas. 0 Templo da Imortalidade ou Templo da Memória

pode o artista atingi-lo pelas suas obras, desde que estas

resultem do esforço do génio, da frequência dos estudos ou

do socorro e protecção de algum poderoso. 0 homem de

génio, desde que aplicado, pode, com o tempo, dispensar o

protector. Mas Cirillo sabia ser o génio um dom escasso e por

isso insiste na necessidade de protecção dos Príncipes para

maior brilho das artes. Para Cirillo houve até então três bons

séculos, designados pelos nomes dos mecenas e não dos

artistas: o de Péricles e Alexandre Magno, o de Augusto e o

dos Médicis^A Grécia merece-lhe especiais encómios, recor

dando esses felizes tempos de um povo de filósofos, onde

havia perfeição nos órgãos dos sentidos dos indivíduos.

\o segundo diálogo discorre sobre a verdade em

pintura. Haveria uma verdade simples e uma verdade ideal,

sendo esta composta pela escolha de diversas perfeições que

nunca se encontram reunidas num só moelelo mas que t

mister extrair de vários. E a teoria do belo reunido de que

falava Machado de Castro. Era a natureza que verificava a ver

dade da arte, juntamente com a adequação e a lição dos

belos séculos dos gregeis e romanos Desses templos glo-

1 1 ) (. Volkmar Machado. Conversações sobre a Pintura. Escultura, e Architectura.
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riosos tinham restado poucas pinturas, alguns fragmentos de

arquitectura e muitas esculturas. Estas constituíam, pela sua

quantidade e qualidade, a grande lição da .Antiguidade, a

demonstração formal mais clara da verdade ideá. Nas obras,

águns elementos permitiam reconhecer essa verdade ideá.

Assim a abundância de pensamentos, a riqueza das

invenções, a conveniência das atitudes, a elegância dos con

tornos, a escolha das belas expressões, a nobre simplicidade

das roupas
- enfim, tudo o que possa acrescentar más

picante e conveniência à verdade simples. Esta listagem

aparentemente abstracta era exemplificada através dos elo

gios às estátuas antigas, sinónimos das regras de beleza onde

não havia exageros nem áectações, nem áastamento do

verosímil que alterava a verdade. Acrescenta ainda um exem

plo mais moderno de perfeição e verdade na arte: Ráael de

Urbino.

Se toda a arte é imitação, se essa imitação se deve

dirigir para a natureza, também é verdade que nem todos os

aspectos da natureza são belos. É essência a mediação acti

va do artista, dos seus meios expressivos que não são inatos

mas adquiridos. Desses meios expressivos Cirillo destaca a

graça que constitui o tema do terceiro e quarto diáogos. Só a

graça permite atingir a beleza em arte, só ela permite distin

guir o antigo do moderno. A graça é composta por tudo o que

diz respeito â figura do Homem, às suas atitudes e movi

mentos, às suas roupas, aos seus ornatos, pois a graça não é

más que a justa proporção entre a pessoa activa e a acção,

sendo tendencialmente simples. O movimento deve por isso

ser parado, sem excessos de representação, consideração

que o leva a elogiar o pathos grego, considerando a Niobe

como o paradigma das suas afirmações e, no polo oposto, a

criticar a Caridade ele Bernini em S.Pedro de Roma VI ias

Cirillo não gosta ele' Bernini, tal como Machado de Castro,

achando a sua natureza ordinária e considerando-o cor-

rompielo pelo gosto elo seu st;culo.

A graça atinge-se pela correcta expressão ele alguns

elementos plásticos. Vssini, considerando sempre a graça

como a maior aproximação possível â natureza, deplora nos

modernos a exprossao elas mãos: mãos afectadas, parecendo

as de um pregador principiante De igual modo critica as



roupagens dos modernos, as suas roupas opressoras, sob as

quais jaz sepultado o corpo. Considera mesmo que algumas
foram feitas para cabides, como as de Bernini e Pietro de

Cortona; já Miguel Angelo lhe infunde algum respeito

porque, pela grandeza e força que o afasta dos antigos,

atingiu o sublime mas sem graça. Entre os portugueses elege
o Ferreira, o Ferreirinha de Cheias, como o que melhor

soube transmitir graça às suas figuras ridículas, ao mesmo

tempo que nunca a soube dar às esculturas nobres e herói

cas. Aliás entende-se que o grande era inimigo da graça. Não

se trata de formato mas de força expressiva canalizada num

determinado sentido. Por isso Cirillo considera que os

quadros de Velasquez e Caravaggio, apesar de fazerem uma

impressão assaz grande deixam a alma no mesmo estado

em que se achava.

Para Cirillo as roupagens devem ser vestidos ligeiros,

com as suas pregas nem amontoadas nem caprichosamente

dispersas mas unidas com elegância e simplicidade de modo

a formarem as grandes massas:

hum véo ligeiro negligentemente lançado ao redor

do corpo; assim como se quereria vêr sahtr do leito

huma bella pessoa que se ama. (1)

Em suma a graça é um dom do artista, que se tem

ou não se tem, devendo apenas utilizar-se depois de cumpri

das as regras sem as quais é um inútil atributo.

A IV conversação trata mais especificamente da

arquitectura e nela Cirillo reafirma algumas ideias essenciais,

como a predilecção pelos gregos. Faz Igualmente uma dis

tinção essencial entre arquitectura, produto da invenção, do

gosto e do talento e edificação ou construção, resultado dum

acto mecânico e com uma exclusiva expressão material.

Em 1810 Cirillo traduziu as Honras da Pintura.

Escultura, e Architectura, a partir do texto ele' João Pedro

Bellori, ao qual juntou neitas eruditas e uma introdução que

é sem dúvida o mais ideológico dos seus textos. E bem signi

ficativa esta preferência pelo século XVII e a escolha ele

Bellori tem uma inegável qualielade. O ahatle (iiovan Pietro

Bellori (Roma, 1615-1696) é o mais importante historiador
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do seu tempo
- mas não um historiador de miudezas, o his

toriador do todo e de tudo, antes se orientando peir uma valo

rização crítica. Foi bibliotecário de Cristina da Suécia, desem

penhou o cargo de Anticuário de Roma, dado por Clemente

X. Ao que parece não apreciava Bernini. Era um fundamen

talista de uma certa Antiguidade e Schlosser considera-o um

precursor de Winckelmann.

Cirillo estava pois em boa companhia. Antecedendo

a tradução Cirillo escreveu numa dedicatória ao leitor um

dos seus textos mais mal humorados. Aí avança com um

esbeiço de uma história social da arte centrada em duas per

sonagens, Luis XIV e Napoleão Bonaparte. Cirillo prefere o

primeiro e elogia-lhe o nascimento, a educação e o génio

natural; Napoleão é o génio abatido tirado do pó da terra,

uma alma rasteira e com ínfima educação. O Rei-Sol fora um

mecenas exemplar, reunira uma boa colecção de pintura,

pagando-a; o pequenino imperador limitara-se a apanhar,

sem pagar coisa alguma. Recorda as barbaridades cometidas

por Napoleão no Vaticano, as fogueiras acesas pelos seus sol

dados em salas com pinturas de Rafael, agora transformadas

em denegridas chaminés. Responsabiliza Napoleão pelos

danos causados em Roma, essa Universidade da Arte onde os

estudantes completavam os estudos iniciados em escolas

nacionais. Incapaz de respeitar a religião e a arte, Napeileão

era servido por artistas menores, como Jacques Louis David,

ministro infame da pintura relaxada, um exemplo claro ela

queda da arte após a Revolução

A esta tremenda diatribe seguem-se períodos de

reflexão sobre a vera função da arte. o serviço do culto divi

no. Depois elo elogio de Luis XIV esta definição representa

uma nova preferência pelos ideais artísticos elo século Will

O discurso equilibra-se com uma visão a Vasari das Idades ela

arte, com o elogio dos grogos e romanos, a condenação elos

bárbaros e goelos e com a ressureição renascentista, cor-

porizaela cm Rafei, Pallaelio. Miguel Vngelo, Corregio e

Ticiano: agora, com a Revolução francesa e as patifarias de

Napoleão, corria-se o risco de um retorno ao tempo dos

(lodos.

Tantos sitiiIos ele história ela humanidade não têm







Num movimento de crescente aperfeiçoamento chegará o dia

inicial da primeira época da pintura, quando Apolodoro

ultrapassou em muito os seus antecessores e, sobretudo,

com Zeuxis (inexcedível no colorido), seu rival e muito supe

rior como pintor. Depois deles, diz Cirillo, floresceram os

mais raros Pintores que vio o Universo, como Thimantes

(inventor da simetria), Parrásio (destro nas expressões),

Pamphilio (mestre na composição), Eufranor (sábio na cara

cterização das personagens), Necophanes (mestre na dis

tribuição da cena no quadro) e Apeles, espírito superior de

síntese da sabedoria adquirida a qual juntava uma especilís-

sima graça.

O progresso fazia-se então por degráos despostos

em linha circular e quando se chega ao mais alto os passos

tendem então para a decadência. E assim foi com a pintura

depois de Apeles, embora algum brilho tivesse ainda sido

comunicado ao Império Romano. Mas inevitavelmente

chegou a segunda época, coincidindo com o domínio das

nações bárbaras, cegas pela mais crassa ignorância, de

sorte queperícia na Arte chegou aperder-se de todo. A jus

tificação avançada, apesar de corporativa, é interessante e

justa:

esta perda não procedeo tanto da inércia dos artí

fices, como da estupidez do vulgo a quem elles pre

cisarão agradarpara subsistir. (1)

Ora nessa segunda época de ignorância, de modo

algum inerte, registam-se alguns movimentos positivos em

meados do século XIII. Cimabue (protegido de Carlos

dAnjou, rei de Nápoles), Giotto, seu discípulo, são os princi

pais autores que imbuídos de um espirito e de uma prática

de renovação, antecedem a terceira época que seria a da

renovação e apogeu da pintura. Tudo começa com Masaccio,

inventor do estilo novo que se revelava pela escolha das ati

tudes, pela ciência e elegância do desenho e pela correcção

dos escorços. Juntamente com Masaccio, Cirillo põe em

destaque a invenção, pelos flamengos, da pintura a óleo,

huma das mais vantajosas para a Arte. Ora a passagem da

natureza vulgar ao sublime na arte é conseguida por Miguel

Ângelo que conjugou a observação do real com o estudo dos

(O r. Volkmar Machado. Colleccão de Memória, paus li

antigos. Mas Cirillo guarda o lugar de honra para Ráael e

para sua Escola de Atenas; a esse paradigma de excelência

junta Ticiano e Corregio. Uma grande época, pois nunca a

sciencia do Pintor tinha subido a hum gráo tão eminente\

Esta geração suscitou a admiração dos pintores da geração

seguinte que começou a admirá-los e imitá-los, embora cain

do em maneirismos afectados.

São estas as linhas essenciais do pensamento de

Cirillo. Ao mesmo tempo que desenha as estruturas duma

história da pintura introduz também águmas notícias e

apreciações sobre Portuga. São más escassas quanto à

segunda época, fazendo referência a algumas obras do tempo

de Afonso Henriques. Mais adiante sublinha também os pro

gressos da pintura portuguesa, centrando-os na figura de

Nuno Gonçalves e no seu atar de S.Vicente feito para a Sé de

Lisboa, bem como o retrato de um Senhor atado a uma colu

na feito para o Convento da Trindade. Esta notícia reproduz a

informação de Francisco de Holanda que Cirillo bem con

hecia. "Rido se passou na terceira idade mas Cirillo tem a

noção das diferenças entre o tempo italiano e o tempo por

tuguês, sublinhando que Nuno Gonçalves pintara com lou

vável diligência, embora em tempo mui bárbaro.

Pode dizer-se que para Cirillo a história da pintura

portuguesa se torna más sólida quando da formação da

Irmandade de S.Lucas que estruturou profissionámente os

seus praticantes. E a longa parte fina da terceira idade é

totalmente dedicada a Portugal embora centrada em aspectos

institucionais, com especiá reáce para o ensino, nomeada

mente aquele onde Cirillo foi figura proeminente

Cirillo cumpre outra aproximação significativa ao

texto de Vasari, circunstância que se completa de modo

exemplar no final elo livro: aí Cirillo narra em vinte e duas

páginas a sua própria vida naquela que é a mais longa e cir

cunstanciada memória. Então o Cirillo-memoriáista e ver

dadeiramente o Cirillo-Narciso, como convinha à sua

condição de pintor culto.

As memorias sobre arquitectura iniciam-se de um

modo conceptual, com a definição dessa arte. Cirillo dis

tingue claramente a edificação da arquitectura. Na primeira
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podem incluir-se os edifícios vastos, magnificentes, sólidos,

bem ornamentados, plausíveis, e admiráveis. Nessa eterna

discussão sobre o estatuto artístico das obras materiais Cirillo

nega a esses edifícios o quáificativo de arquitectura. Esta só

existe se a obra possuir beleza e harmonia tá como as con

ceberam os gregos dos melhores séculos e os seus imita

dores. Para Cirillo a bela e harmónica arquitectura a si

mesma se basta porque tem si os necessáios ingredientes

estéticos; bem menos autónoma é a mera edificação que

poderá aspirar a uma qualidade superior apenas com o

auxílio da pintura e da escultura a que serve de suporte.

Trata-se sem dúvida dum retrato perfeito da realidade arqui

tectónica portuguesa que Cirillo tinha ao seu dispor em

Lisboa e adjacências. Edificação e arquitectura são os

parâmetros que guiam Cirillo no seu roteiro das três idades.

Na primeira, tá como na pintura, impera o disforme. É o

reino da edificação: a casa de Adão, a cidade de Henoch fun

dada por Cám, a Torre de Babel, as pirâmides e obeliscos do

Egipto, os pórticos e muros da Babilónia, as ruínas de

Persépolis. Todas essas obras participam da magnificência,

embora sejam bárbaras. A criação da arquitectura, simples e

bela, é obra dos gregos, do seu génio e da aplicação ao de

senho - más, muito mais que da observação dos monumentos

da Ásia ou do Egipto. Os gregos inventaram a arquitectura a

partir do nada pois no seu solo existiam apenas barracas de

madeira. Foi o seu génio que transformou o tronco de uma

ávore numa elegantíssima coluna e o madeiramento do

tecto em majestoso frontão. Cirillo historia de seguida as

ordens arquitectónicas e descreve com brevidade o seu sig

nificado icónico. No sistema de valores que perfilha as ordens

resumem o essencial da arquitectura:

e estas três ordensfornecem tudo quanto be neces

sário para as decorações, e mesmo para a solidez

dos bons edifícios. (1)

A luminosidade helénica estendeu-se. por força do

império de Alexandre, à Ásia; e mais tarde os conquistaeiores

romanos absorvem essa força criadora. No tempo de Augusto

floresce a arquitectura e os seus monumentos servirão mais

tarde de base de estudo a Bruneleschi, Bramante, Paládio e

Vinhola. Um ténue rasto dessa luz chegou a Portugal, a Évora

(II C Volkmar Machado Colleccão de Memória, pág, IS')
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e ao seu templo, huma ruina das mais preciosas que nos

restão. A segunda idade é a da ignorância, a da arquitectura

gótica que para Cirillo não he Architectura. Cirillo usa o

vocábulo gótico em sentido depreciativo e com essa desig

nação pretende abarcar toda a arquitectura medieva. No

entanto reconhece-lhe duas vertentes: a primeira, a más

antiga, era baixa e pesada; a mais moderna era áta e muito

magra. Em quáquer caso, citando Vasari, Cirillo pede a

ajuda de Deus para que qualquer nação não cá na tentação

de imitar semelhante estilo.

A terceira idade inicia-se com Bramante, Miguel

Angelo, Peruzi, Rafael e Paládio (gosta menos de Borromini

e das suas liberdades) que felizmente desterraram a maneira

gótica, restaurando o bello estilo dos gregos. Esta idade

glosada em termos nacionás começa com S.Gonçáo de

Amarante e a sua ponte sobre o Tâmega; distingue depois

Baltasar e Afonso Álvares e Nicolau de Frias; iguámente

Filipe Terzi, Guarini (compõe-lhe a aura com a construção do

Convento dos Caetanos), e os romanos, Cario Fontana e

Manuel Rodrigues. Para Cirillo os edifícios notáveis de

Portuga são uma vez más os da áea da corte. Os primores

da arte encontram-se em Mara, em S.Vicente de Fora no

Colégio da Santo Antão e na Capela de S.João Baptista; no pós

terramoto. Runa, a Basílica da Estrela e o teatro de S.Carlos.

Cirillo é um grego convicto, apreciador dessa fonte

da arquitectura e dos imitadores que não tomaram liberái-

dades assaz atrevidas, como Borromini (ao contrário de

Serlio. Pozzo ou Vinhola, tratadistas que cita). Para áém do

templo de Évora não conhecia no território nacional qual

quer outra fonte arqueológica que pudesse interessar ao seu

espírito. A arquitectura portuguesa, salvo os exemplos já cita

dos, parecia-lhe com um e\ce'ssivo peso elo gótico Por estas

razões é com naturalidade que vemos Cirillo dar a primazia

das suas memórias a João Freelenco ludovice Traça-lhe a

biografia desde o nascimento na Alemanha; compõe-lhe o

perfil com algumas historietas célebres, como o protec

cionismo dos Jesuítas. Mais Importante é o reconhecimento

das aptklta plurais de Ludovice que Cirillo sabiam ser um

factor de enriquecimento e não de empobrecimento como

julgam alguns historiadores recentes, demasiado parecidos



com Paolo Jovio. Dá-lhe em suma o mérito de ter renovado a

arte de bem fazer, de bem trabalhar a pedra e de ter dado

contributo decisivo para a melhoria qualitativa da arquitec

tura portuguesa. Igual destaque e desenvolvida memória só

lhe merece o arquitecto José da Costa e Silva, artista que

comungava dos mesmo ideais estéticos de Ludovice e Cirillo.

O lado negro da arquitectura portuguesa centra-o em

Eugénio dos Santos e nas suas obras da baixa lisboeta.

Começa áiás por referir que Eugénio dos Santos deveria ser

encarregado das obras de um Palácio Real a Campolide, obra

de uma tal ponderação que apenas devia ser entregue ao

melhor arquitecto do universo; não era o caso de Eugénio

dos Santos, pois sem carecer de talentos, não era para

tanto. Fazendo uso das suas faculdades de crítico de arqui

tectura Cirillo informa que os projectos de Eugénio dos

Santos para Lisboa seguiam ao pé da letra a nova Salentei de

Fénelon. Ora o arquitecto português não pensou que bum

sábio, pôde ser mao Architecto. O resultado dessa falta de

reflexão, monótono e triste, está bem à vista:

Todos os nossos sentidos aborrecem as repetições, e

vêr a mesma cousa nos arruamentos, nas praças.

nos palácios, e até nos templos? (1)

É com o mesmo sentido crítico que se desgosta com

a obra de Mateus Vicente, em especial com a igreja de Santo

António em Lisboa. Mas o seu desgosto é de uma outra

ordem, criticando o excesso e o que lhe parece ser falta de

clareza expositiva. Percebe-se bem porquê: ao gosto grego de

Cirillo repugnavam as extravagâncias do pequeno Borromini

português. Outro dado importante é a sua percepção da

hierarquia do trabalho arquitectónico, visível no nulo empo

lamento que dá a certas figuras, como Custódio Vieira e, com

maior injustiça, ao próprio Manuel da Maia.

Enfim, entre tanta coisa séria. Cirillo não resiste a

contar episódios que compõem sempre bem qualquer

biografia. Assim é quando inventa um Ludovice vencedor de

uma espécie de concurso de um projecto para Mafra, tendo

como adversários Juvara e Canevari; mais pitorescos sao os

seus relatos sobre as graçolas ele Francisco Xavier Lobo, o

carácter expansivo ele Reynaldo Manuel em contraste com a

timidez de Remígio Francisco ou esse extraordinário casa

mento de Jerónimo Gomes Teixeira, sendo já velho e depois

de uma viuvez de 27 anos, com uma donzela de poucos anos.

De um modo mais breve Cirillo aplica à escultura a

elivisao elas três itlades. Enaltece sobretudo a primeira, reco

nhecendo que na Grécia esta arte chegou ao maior auge a

que podia subir, desde Péricles a Alexandre; da escultura

romana refere o esplendor das obras produzidas até ao

tempo dos Antoninos e de Adriano. Nessa mítica Antiguidade

a escultura conheceu o seu tempo de maior esplendor. O

número de escultores era superior ao dos pintores pois a

escultura estava intimamente associada a manifestações que

conheciam grande implantação popular, como os Jogos

Olímpicos, a religião ou a simples glorificação de políticos.

sábios ou heróis. Desse modo o número de estátuas gregas

era superior ao da própria população. Esse brilho desvanece-

-se bastante nos séculos góticos, apesar da aplicação da

escultura em portais de igreja se he que se pode chamar

escultura aquelles tristesfeitios de pedra.

As referências à escultura portuguesa desta segunda

época são igualmente negativas. Cirillo prefere claramente a

pintura de Nuno Gonçalves e de Grão Vasco às esculturas dis

formes de D. Afonso V na Sé ele Lisboa, de D.Dinis em

Odivelas ou a do Infante D.Henrique no porta de Belém. O

memorialista reconhece que pouco se sabia dos escultores

antigos que trabalharam em Portugal; áiás pode dizer-se que

o próprio Cirillo pouco conhecia da escultura portuguesa e

avaliou-a pelos exemplares lisboetas resumindo o país à

capital. Ora esta é a pior maneira de conhecer e avaliar com

justeza a arte portuguesa de quáquer éptica.

I significativo que Cirillo inicie as suas memorias

usando a notícia de Vasari sobre a vinda de Sansovino a

Portugal e as obras que aqui realizou: um belíssimo

S.Marcos e a cena de uma batalha (talvez a de .Arzila), mode

lada em barro. Pela narrativa compreeenele-sc facilmente

que Cirillo não viu qualquer das obras ele Sansovino. con

tribuindo assim para a fama e a lenda que o tem acompa

nhado, Sansovino e o iniciador ela terceira época e mais uma

vez a visão estritamente lisboeta ele Cirillo k'va-o a omitir

1 1 1 I «tonai VI.!. Indo, Collcccâo de Memória, p.i:



]hanterenne e João de Ruão. Assim de Sansovino passa a

vlanuel Pereira e Caetano da Costa, como bons exemplos de

lortugueses que trabalharam em Espanha. A partir daqui a

íarrativa é mais lenta, minuciosa e judiciosa. Emite juízos

lue são ainda aceites pacificamente porque nunca foram

verificados. Entre eles sáienta-se a afirmação de que os

escultores portugueses dos séculos XVII e XVlll se aplicaram

ao barro e à madeira e que as obras em mármores, sendo

más, foram todas feitas por estrangeiros. É uma excessiva

simplificação que se completa adiante com outra frase

famosa, quando referindo-se José de Almeida diz quefoi sem

dúvida o primeiro Portuguez do Século 18 que soube

esculpir bem empedra. Mas os maiores encómios vão para

Alexandre Giusti e a sua acção pedagógica em Mafra e para o

seu discípulo Joaquim Machado de Castro. Importante tam

bém é o reconhecimento das lacunas teóricas ancestrais da

escultura portuguesa, salientando o valor raro dos textos de

Machado de Castro e do Padre Ignácio da Piedade

Vasconcelos, considerado um curioso respeitável. De salien

tar igualmente as notícias sobre estucadores e medalhistas,

sectores tradicionalmente pouco considerados mas aos quais

Cirillo dá um justo destaque.

Cirillo Volkar Machado tem em Portugal uma fama

que chegou aos nossos dias. Não tanto por ter ideias próprias

e não ter receio de as publicitar. Essa faceta, em Portugal,

condená-lo-ia irremediavelmente. Cirilo sobreviveu ao seu

tempo porque um tipo de historiografia de arte nele se revê.

De certo modo tudo aquilo que em Cirillo pode parecer

excessivo e acessório foi resgatado pelas convicções positivis

tas actuais e por uma ideia muito popular que filia as obras

de arte na personalidade e vivências dos artistas.

7. VIEIRA PORTUENSE E O ENSINO ARTÍSTICO

Nos finais do século XVlll e as primeiras décadas do

século XK são constantes os pedidos e esforços dos artistas

para dotar Portugal com um ensino artístico organizado e

institucionalizado. Grande parte do espólio literário de

Machado de Castro revela esse desejo e o escultor associado

a outros colegas colaborou em várias tentativas nesse senti

do, nomeadamente na área do desenho, considerada a base

de todas as artes. São exemplos o Real Colégio dos Nobres

(176), a Faculdade de Matemática da Universidade de

Coimbra que em 1772 instituiu uma Aula de Desenho e

Arquitectura. O Porto conta com as Aulas Públicas de

Desenho e Debuxo (1780) enquanto em Lisboa se institui a

Aula Régia de Desenho de Figura e Arquitectura Civil (1781).

No sector das artes plásticas, André Gonçalves e Vieira

Lusitano tentam criar uma Academia do Nú, inciativa que

Cirillo concretizará em 1780; um ano depois é Joaquim

Manuel da Rocha quem dirige a Aula Régia de Desenho;

ainda em 1781 a Casa Pia de Lisboa criou a sua Aula de

Desenho, englobando a Academia do Nú. Em 1770, no Porto,

Pillement abria uma escola privada; dez anos depois a

Companhia dos Vinhos do Alto Douro criava a Aula de

Desenho e Debuxo que em 1803 era incorporada na

Academia Real da Marinha e Comércio. Todo este movimen

to que contou com outras iniciativas em sectores mais espe

cializados antecipam a criação das Academias de Belas Artes

em 1836 que dão um sentido institucional definitivo a esta

vaga de fundo da cultura artística nacioná.

Vieira Portuense (1765-1805) colaborou iguámente

neste movimento e deixou-nos um pequeno texto que con

tém algumas considerações teóricas que podem ser vistas

como um remate do classicismo, considerado apenas na sua

dimensão temporal pois será errado dizer-se que esse sis

tema se encerra em definitivo com o romantismo oitocen

tista. Vieira intervém a propósito da criação pela Companhia

Geral das Vinhas do Alto Douro de uma Aula de Desenho, a

funcionar no Hospício dos Religiosos de Santo .António da

Província da Soledade, na cidade do Porto. O pintor sucedia

então a António Froes Jacomo na direcção do ensino de

Pintura. O Portuense produziu o discurso inaugura em 14

de Junho de 1802 e durante ele tem oportunidade de falar

sobre o ensino artístico ao mesmo tempo que vai tecendo

considerações cujo conteúdo cultural importa analisar.

O Lente Francisco Vieira, como então é designado,

começa por se congratular com a implantação desta institui

ção, prevendo que contribua para que o pás desse passos

gigantescos no caminho da civilização, da prosperidade e do

fomento cultural. As funções reservadas à Aula eram já



enormes, ambicionando-se extravasar em muito o simples

mas eficaz funcionamento de uma instituição de ensino:

He logo a perfeição da Pintura intimamente ligada

com o estudo de muitas Artes: ora a influência de

qualquerArte sobre a massa commum das ideias de

hum povo. calcula-se pelo numero de conhecimen

tos úteis, que demanda o estudo daqnella. (1)

A Aula seria assim responsável por uma intervenção

sociá que previa a apuração do bom gosto do qual resul

tasse o aperfeiçoamento das fábricas e manufacturas e, de

um modo más geral, o seu raio de acção alargar-se-ia a toda

a nação, dotando-a da elegância que é apanágio doutros

povos:

.4 ninguém he ot culta a necessidade que padecem as

nossas Manufacturas e Fabricas do soccorro da

Pintura, tanto para os desenhos, e combinações de

Maquinas, como para se chegar ao conhecimento dos

verdadeiros ornatos, efinos matizes, com que as cores

se dljferenção. (2)

A este desejo genérico correspondia a própria reali

dade da Aula, os seus métodos, o seu programa escolar.

Vieira Portuense congratula-se pela qualidade do matéria

escolar que tem à sua disposição o qual consistia em

colecções de livros dedicados à Geometria, à Perspectiva, à

Arquitectura, para áém de exemplares de ornatos e estam

pas reproduzindo esculturas gregas. Tanto a natureza destes

livros, como a finalidade (conhecimento e cópia), mostram

que Vieira Portuense continua a mover-se dentro das regras

e dos valores do sistema clássico. Ao mesmo tempo insistia

na necessidade de justificar a importância das artes plásticas,

circunstância que não tem paráelo noutros domínios do

saber. E deve notar-se que esta nova instituição de ensino

necessitou do argumento da utilidade industrial para se

inaugurar. Claro que esta realidade qualifica mais a

sociedade que a arte. Ora Vieira Portuense não foge a esta

regra e neste discurso inaugural enaltece a função da pintu

ra e a qualidade dos Artistas cujo saber não se circunscreve a

estreita orbita do seu officio. Era necessáio dizer anda em

Portugal, o seguinte:

( I An ira Portuense. Discurso inaugural, pírs 25.

(2) Idem, pág 26

O grande Pintor he bum homem erudito. Filosofo.

Histórico, e Geometra, hum homem instruído em

quasi to dos os ramos do conhecimento humano. (3)

0 discurso de Vieira contém dois parágráos dt

exposição algo confusa e contraditória que oscilam entre í

manutenção dos paradigmas do passado e a ambição, ándí

não clarificada em instituir novas reáidades. .Assim parece

-nos evidente a defesa do bom gosto e da elegância das com

posições pictóricas; também já conhecida é a ambição de urr

ensino artístico institucionalizado. Onde o discurso de Vieira

parece apresentar inovação é na seguinte frase:

aprende-se melhor vendo exemplos, do que ouvindo

regras. (4)

Ora Vieira tem no horizonte a reáidade da cultura

artística nacional onde, desde a renascença, a fáta de exem

plos era uma reáidade estrutura. A critica que faz aos ouvi

dores de regras podia aplicar-se anda a águns dos seus con

temporâneos, como Machado de Castro. Mas a frase justa

dita assim em começos do século XIX. revelava a amarga

realidade de um país periférico como Portuga que ao longe

de três séculos supriu como pôde esse permanente fáta dt

exemplos. E convém notar que o método seguido por Vieira

Portuense é idêntico a todos os modelos do passado poií

também o pintor tem de recorrer a livros e estampas para

que os áunos e os próprios mestres os copiassem. 0 para

digma da imitação, nas suas várias vertentes, continuava í

ser a reáidade mais culta e más pungente do Portuga dt

1803. Por isso quando o Portuense repete uma célebre frast

- Uy a centpoétiques contre un poéme - não está más qut

a afirmar o váor insubstituível da visão directa, como logc

adiante exemplifica:

Valem mais dons painéis de .\pelles. ou Rafael, qut

quantas regras de Pinturas se hão estabelecido

para formar hum novo Pintor. (5)

A nova Aula pretendia-a abastecida de copiosos

exemplares pois so eles podiam dar à nação um numere

suficiente de bons pintores. O problema não residia, segun-

((lidem. pa. >S

Kl Idem.

i Idem. pai; .'o
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do Vieira, na falta de capacidades, de talentos, mas nas insu

ficiências culturais da nossa realidade artística. Aliás quanto

à natureza do talento as ideias de Vieira são assaz confusas

pois considera que essa qualidade existe quase por igual em

todos os homens, capazes de tudo. se sentem necessidade

de o ser: Claro que será necessário entender a frase no con

texto valorativo que pretende dar à nova Aula. Essa situação

explicará igualmente a filiação do talento no hábito e a neces

sidade de aquele não funcionar em roda livre, sem referên

cias culturais e sem hábitos de trabalho, como por vezes

ainda se quer fazer crer.

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS

Frei José de Santo António Vilaça, Livro de Rezam do Irmão

Fr. José de Santo .António Vilaça natural de Braga, do Terreiro

de S. Lazaro, pêra nele assentar os defuntos que falecem e

tudo o que deuo, ou me deuem. da mesma Sorte o que

inpresto. ou me inprestam. e onde estiuer
-

pg
- hé que esta

satisfeito ou do que inpresto. ou o que me imprestam.

(transcrito por Robert Smith, Frei José de Santo António

Ferreira Vilaça Escultor beneditino do século XVlll. vol. 1,

Lisboa, 1972, págs. 100-152.)

Sobre os resultados da arqueologia, Frei Vicente Salgado,

Collecção dos Monumentos Romanos em Portugal extraidos

de vários Autores e da curiosidade do Collector, Lisboa, 1796,

ms da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, n° 592.

De Machado de Castro, Obra teórica: Discurso sobre as utili

dades do desenho, Lisboa, 1788; Anávse graficorthodoxa e

demonstrativa de que sem escrúpulo do menor erro

Theoleigico. a Escultura, e Pintura podem, ao representar o

Sagrado Mvsterio da Encarnaçõa. figurar vários Anjos, Lisboa,

1805; Descripçáo analvtica da execução da real estátua

equestre do senhor rey fidelíssimo D. José I. Lisboa, 1X10;

Carta que hum afeiçoado às artes do desenho escreveo a

hum aluno da escultura Lisboa, 1817; Discurso sobre as

utilidades do desenho, Lisboa, 1818; Dicionário de

escultura, Lisboa, 1937; Método breve para saber as princi

pais proporções do corpo humano; obras peiéticas: Elogio ao

senhor Francisco Vieira Lusitano, Lisboa, 1758; Triduo métri-

ço, Lisboa, 1763; Ao Rey Fidelissimo Dom losé I. Nosso

1 1 iVieira rortuense, piscurso inaugural, pifis Id

190

Senhor, colocando-se a sua colossal Estátua Equestre na

Praça do Comércio, Lisboa, 1775; Na feliz, acclamação dos

fidelíssimos reis D.Maria 1 e D.Pedro III. Nossos Senhores,

Lisboa, 1777.

Projectos de Machado de Castro: A El Rei D.João VI Nosso

Senhor offerece o amor, e a lealdade, o incluso projecto para

se lhe erigir huma estatua pedestre, na presente corte do Rio

de lanei ro, Lisboa, 1819-

A maior parte destes textos podem ler-se em Henrique de

Campos Ferreira Lima, loaquim Machado de Castro escultor

coninbricense, Coimbra, 1925.

Parecer dos .Arquitectos Francisco Fabri, e losé da Costa e

Silva, sobre o primeiro Projecto do Real Páácio de Nossa

Senhora da Ajuda, que se tinha principiado executado o

.Arquitecto Manoel Caetano, manuscrito da Biblioteca da

Academia das Ciências, n° 484, 18 fols.

De Cirillo Volkmar Machado: Conversações sobre a Pintura.

Sculptura e Architectura dedicados aos Professores e aos

amadores de Bellas Artes, Lisboa, 1794; Honras da Pintura.

Sculptura e .Architectura de I.P Bellori (tradução, prefácio e

pósfácio, Lisboa, 1815; Collecção de Memórias relativas às

vidas dos pintores, e escultores, architectos. e gravadores

portuguezes, Lisboa, 1823;

Vieira Portuense, Discurso inaugural pronunciado por Vieira

Portuense na Academia de Desenho e Pintura em 1803 in

Carlos de Passos, Vieira Portuense. Porto, 1953

ESTUDOS

Robert Smith, Frei losé de Santo .António Ferreira Vilaça

Escultor beneditino do século XVlll. 2 vols., Lisboa, 1972.

Paulo Varela Gomes, A cultura arquitectónica e artística em

Portugal no século XVlll. Lisboa. 1988; A confissão de Cyrillo.

Lisboa, 1992. \



CONCLUSÃO

Ao longo da época clássica assistimos à promoção

do paradigma artístico, à sua emancipação, individualização

e fixação face a outros parâmetros do saber. Não que o artis

ta se refugie numa sabedoria ensimesmada mas, revitalizan

do o exemplo de Vitrúvio, ordena o mundo e os conheci

mentos em função do saber artístico. Exemplo claro desta

nova reáidade é dado por Alberti no seu Tratado de Pintura

quando se propõe fáar de geometria não como geómetra

mas como pintor.

O exemplo itáiano é claro e eficaz, constituindo um

centro de sabedoria artística que se expande e é interpretado

de modos diferenciados e faseados nas várias periferias

europeias.

O caso português decorre, no pensar e no fazer,

desta realidade e a nossa cultura artística devolve-nos três

níveis precisos de conhecimentos:

. uma cultura literáia que reconhece e interpreta os dados

narrativos das obras, nomeadamente nas artes figurativas; é

capaz de locáizar as fontes literáias que suportam a obra,

patenteando a sua erudição livresca.

. uma cultura visual que decorre do reconhecimento das for

mas e dos seus elementos constitutivos; sabe nomear com

precisão e até descrever, seja uma cor, um material ou um

vocábulo formal.

. uma cultura artística que trabalha de modo reflexivo os

dados das duas culturas anteriores, sejam os que resultam

do contacto directo com as obras, sejam os provenientes de

reportórios eruditos; e por esse trabalho de reflexão é capaz

de produzir conceitos, urdir um texto e organizar um pensa

mento que a nível teórico qualifica a obra produzida; deste

enunciado decorre que é a cultura artística que nobilita o

artista pois afirma a indispensável harmonia entre a activi-

dade prática e a actividade intelectuá.

O domínio e profundidade da cultura artística é pois

decisivo na estruturação do sistema clássico. Permite antes

de mais nomear os seus objectos de referência. Assim possi

bilita a distinção entre uma pintura e uma superfíce colorida

ainda que esta se resolva figurativamente; entre uma arqui

tectura e uma construção; entre uma escultura e uma estru

tura vertical que se mantém de pé por um mero jogo de equi

líbrio de forças. Estas distinções essenciais permitem quali

ficar a obra de arte das suas aproximações, o artista do mero

artífice.

Estas palavras correspondem no sistema clássico a

conceitos precisos que pressupõem uma método de abor

dagem da realidade e uma metodologia de trabáho. O artista

clássico é aquele que imita a reáidade, numa operação bali

zada pelo seu nível de absorção dos váores clássicos e pelo

seu talento. No seu trabalho de atelier actua com método,

testando o seu engenho através do desenho, das maquetes e

da obra final, qualificando esse trabalho como um processo

de investigação que pressupõe intuição, reflexão e capacidade

de execução.

Vertebrar o sistema clássico foi a grande tarefa dos

teóricos portugueses do século XVI ao século XVlll. Foi uma

tarefa árdua, com avanços e recuos. As razões foram sendo

apeintadas ao longo do texto mas importa sáientar que o sis

tema clássico não foi o único que ordenou o pensamento

artístico português ao longo de três séculos. Ele foi perma

nentemente confrontado com o sistema tridentino e é esse

encontro que explica globámente a cultura artística por

tuguesa. Aliás o sistema tridentino define-se também por

oposição e censura comportamentá ao classicismo.

No sistema tridentino o predomínio é duma cultura

de primeiro grau, duma cultura literáia que áicerça as

obras sob a forma de registo religioso. A pintura e a escultura

sáo substituídas pela Imagem. A Imagem é a representação e

a aparência e o que a ordena é a verosimilhança Não é a ver

dade face à mimesis da natureza ou a verdade no sentido de

fidelidade a uma Ideia ou a um conceito. À Imagem bastam

-lhe os traços essências que a tornam de fácil reconheci

mento e propiciam sentimentos como a piedade e a

comoção, conducentes a redobradas praticas elevicionás. A

verdade da Imagem não é a verdade da natureza pois os seus

referentes são seres ausentes.

0 siste'ina trielentino dispensa pois a actividade artís

tica como acto reflexivo e e'xige apenas habilidade e sabedo

ria manual e tecnológica
- tudo o mais, e muito e. não é

pertença elos artistas que alias se desejam apenas artífices
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