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Resumo 
 

 

Existe uma teoria que perpassa toda a obra de Francisco de Holanda: a 

defesa da superioridade do pintor. Em comunhão com o Renascimento 

italiano, Holanda irá defender e redefinir o papel da Pintura. O pintor é 

reencontrado com uma função e uma missão estética: o imperativo da 

criação artística assente na Ideia interior. 

Com preocupações tão sociais quanto existenciais, podemos sentir em 

Holanda uma dura crítica à falta de cultura artística em Portugal, onde a arte 

era pouco estimada, os artistas confundidos com meros artesãos e 

consequentemente mal pagos. Da mesma forma a sua obra reflete a 

amargura, por ter perdido o impacto que tinha junto da corte e sobretudo 

por nunca ter chegado a ver a sua obra valorizada. Na sua teoria acerca do 

Pintor, Holanda revela ser um verdadeiro pioneiro, de tal forma que a sua 

tratadística é apenas equiparável à italiana, já que tanto em Portugal como 

em Espanha, só muito mais tarde surgirão autores com preocupações 

semelhantes. 

O seu pensamento estético e metafísico sustenta a própria dignificação e 

ascensão do Pintor, que através da imitação do gesto demiúrgico, ascende a 

uma posição que mais do que liberal, é divina. 

Este autor desenvolve a teoria de que o pintor é um ser único e distinto 

do comum dos mortais. A excepcionalidade do artista, ilustrada e 

materializada essencialmente a partir da persona de Miguel Ângelo, confere-

lhe uma superioridade única. A capacidade criativa do pintor, sempre 

original, manifesta-se no seu carácter melancólico, anticonvencional, 

extravagante e intelectual, o que contribuirá grandemente para um novo 

entendimento do artista que se irá desenhar a partir do século XVI: a 

passagem de artesão a génio. 
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Abstract 

 

There is a theory that runs through all the work of Francisco de Holanda: 

the defense of the painters’ superiority. In communion with the Italian 

Renaissance, Holanda would come to defend and redefine the role of 

painting. The painter reencounters with a role and an aesthetic mission: the 

imperative of the artistic creation from the concept of the inner Idea. 

With clear social and existential concerns, we can recognize in Holanda’s 

work a harsh criticism to the lack of artistic culture in Portugal where art was 

underestimated, artists underpaid and taken as mere craftsmen. Likewise his 

work reflects the bitterness over losing the impact within the royal court and 

more importantly, the fact of seeing his work disvalued. In his theory about 

the painter, Holanda revealed to be a true pioneer, in a way, that his beliefs 

and points of view can only be matched with the Italians, since both, in 

Portugal and Spain, the emergence of authors with similar concerns would 

happen much later. 

His aesthetic and metaphysical views sustain the rise and dignity of the 

painter, whom, through the imitation of a demiurgic gesture, materialized 

through painting, ascend to a status, which more than liberal is presented as 

divine. 

This author develops a theory in which the painter is an exceptional 

living being, apart from the common mortals. The uniqueness of the artist, 

illustrated and exemplified primarily through the persona of Michelangelo, 

gives him a unique superiority. The creative capacity of the painter, always 

original is manifested in his melancholy, anti-conventional, extravagant and 

intellectual nature. That's how Holanda will greatly contribute to a new 

understanding of the artist, which would be drawn from the sixteenth 

century onwards, establishing the boundary between the craftsman and the 

genius. 
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Introdução 

 

 

 

 

O objectivo desta investigação é encontrar na obra de Francisco de 

Holanda uma teoria acerca do pintor1, onde este ascende de artesão a génio, 

ou antes, de homem comum a um ser divino. Pretende-se através do 

levantamento das mais diversas abordagens, mostrar como a pouco e pouco 

se vai configurando uma teoria, não sem grandes rasgos de ousadia e de 

originalidade, onde este autor pretende, acima de tudo, mostrar a 

importância e a superioridade do pintor no contexto de uma época e de uma 

sociedade que estava muito alheia a essa problemática. 

No que respeita ao próprio título desta tese cumpre-nos delimitar o 

sentido da expressão: “ascensão do pintor”. Com “ascensão” pretendemos 

remeter para o novo entendimento do pintor que Holanda propõe: a sua 

excelência fundamenta-se numa superioridade metafísica e dialética, em que 

o talento natural e o seu modo de vida virtuoso o colocam acima do comum 

dos mortais, o que se manifesta tanto pela sua capacidade criativa, sempre 

original, como também pelo seu comportamento melancólico, ascético e 

intelectual. Assim, o estatuto social ou a “ascensão” social é apenas uma 

consequência natural e necessária de tal superioridade de carácter. A 

nobreza do pintor tem origem essencialmente na sua ligação com o divino e 

na imitação do acto criador, através da Pintura. Com o termo “ascensão” 

pretendemos ainda demonstrar como Holanda foi um percursor da teoria do 

Génio, tal como este será entendido sobretudo a partir do Romantismo.  

Partindo da análise da sua biografia e bibliografia, no Capítulo I, veremos 

como estas são indissociáveis da compreensão do tema proposto. As 

vicissitudes da sua vida acompanham a estrutura metafísica da sua obra, 

                                                           
1 O conceito “pintor” é entendido por Francisco de Holanda, numa acepção lata, como artista. 
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revelando o lado humano de Francisco de Holanda, onde este tendo vivido 

uma juventude auspiciosa, acaba com o passar dos anos, por se ver 

esquecido e silenciado por força dos factos políticos que dominaram o fim da 

sua existência. 

O Segundo Capítulo tem a intenção de mostrar como em Holanda a luta 

pelo estatuto liberal da pintura e pela dignificação do trabalho artístico, era 

uma das suas preocupações. Perpassa uma dura crítica à situação 

portuguesa que surge como estando nos antípodas da italiana. Holanda, que 

defende que a boa pintura é um exclusivo italiano e que ao longo da sua 

obra remete a arte portuguesa para um silêncio constrangedor, encontra em 

Portugal um único pintor digno desse nome: Nuno Gonçalves. Este lugar 

excepcional apenas pode ser compreendido se pensarmos que este artista 

num tempo em que as artes se expressavam num vocabulário gótico-

medieval teve a ousadia de pintar segundo os valores classicistas: imitando o 

antigo e o estilo italiano: o antigo-novo. Holanda vê neste pintor o único eco 

de genialidade em Portugal. 

O Terceiro Capítulo, por sua vez, vai identificar as diferentes estratégias 

usadas por Holanda para legitimar a actividade artística. A defesa da 

superioridade da Pintura em relação às outras actividades humanas encontra 

o seu fundamento numa panóplia de argumentos que não revelam grande 

originalidade e que são, na verdade, comuns à da maioria dos tratadistas e 

humanistas italianos. A teoria artística de Holanda assenta numa dinâmica 

que pretende acima de tudo, à imagem do Renascimento Italiano, propor um 

novo entendimento do fenómeno artístico para Portugal. 

É assim que no Quarto Capítulo, se pretende avaliar uma continuidade 

da especulação teórica de Francisco de Holanda, acerca da superioridade da 

pintura e do pintor, por parte de pensadores portugueses e espanhóis que se 

lhe seguiram. Os textos portugueses de teoria da arte, já posteriores a 

Francisco de Holanda, não apresentam o seu entusiasmo e muito menos a 

novidade de que este é testemunha e portador: o que acontece é que a 

pobreza cultural que dominará a teoria de arte do século XVI, da qual 
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Holanda é a única figura que se pode destacar, se prolongará pela época 

barroca e é reveladora da triste situação das artes no nosso país. 

No que concerne ao Quinto Capítulo, veremos como a própria 

especulação filosófica serve de fundamento à teoria da dignificação do 

pintor. Francisco de Holanda foi o percursor da introdução do conceito de 

Ideia e defende que esta é a força da Pintura, é o a priori  sem o qual nada 

se cria. O pintor, quer pelo poder da Ideia, enquanto origem da sua obra de 

arte, quer pela sua capacidade criativa, que de uma certa maneira partilha 

com o Deus Pintor, fonte e exemplo da Pintura, acaba por ascender a um 

estatuto que mais que liberal, é entendido como divino. Decorre daí que, o 

pintor, tal como descreve no Da Pintura Antiga, depende do furor divino, 

uma espécie de inspiração, para materializar a sua ideia através do acto de 

desenhar. Se na Antiguidade e no Renascimento, o furor divino é entendido 

essencialmente como uma inspiração que dá origem à criação poética, 

Holanda, por sua vez, apresenta-nos a imagem desconcertante de um pintor, 

que desenha de olhos vendados, para melhor captar a sua ideia interior, 

associando definitivamente o furor divino à Pintura. 

Por fim no Sexto Capítulo, veremos como Holanda apresenta o artista 

como um tipo específico, com uma personalidade própria e distinta do vulgo. 

A excepcionalidade do artista confere-lhe uma superioridade única e 

insuperável, o que se manifesta tanto na sua atitude anticonvencional, como 

no seu talento inato. O verdadeiro artista precisa de recolhimento e solidão, 

pois só dentro do seu entendimento encontrará a fonte da sua originalidade. 

Por receber esta graça de Deus e porque a criação artística é entendida 

como uma missão, o carácter do pintor será nobre e virtuoso e por isso o 

seu isolamento não se deve à misantropia, mas antes à melancólica 

consciência do seu dever. Assim, Holanda revela certa influência da Teoria 

da Melancolia e do Saturnismo, tão em voga no Século XVI e que é, de 

alguma maneira, materializada na sua obra através do difícil temperamento 

de Miguel Ângelo. Veremos ainda, a partir do desenho Afrodite e Eros, como 

a tendência para a representação de iconografias depressivas e mórbidas 

(como via para uma reflexão acerca da vida) revela na pintura de Francisco 
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de Holanda, não só traços de originalidade, mas também os sintomas de um 

carácter melancólico. 
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Capítulo I  

 

Biografia de Francisco de Holanda: Do 

Humanismo entusiasta ao Exílio Melancólico 

 

1- Évora: O Berço da Cultura Humanista de Francisco de 

Holanda 

 

 

Propomos analisar primeiramente a Biografia de Francisco de Holanda, 

pois entendemos que esta, bem como as vicissitudes históricas e os 

contextos que envolvem a sua vida, são da maior relevância para a Teoria da 

Arte deste autor. 

Francisco de Holanda nasce em Lisboa, no ano de 1517, conforme o 

próprio refere no Da Pintura Antigua. É filho de António de Holanda, artista 

destacado, iluminador, que obtivera uma posição importante na corte 

portuguesa no tempo de Dom Manuel. Ambos viveram em Lisboa, sob a 

protecção do Infante D. Fernando. 

Devido ao seu nome, é geralmente aceite que seja originário dos 

Países Baixos. Seu pai trabalhou, entre outras obras, no Livro das Horas da 

Rainha D. Leonor, na Genealogia dos Reis de Portugal, obra encomendada 

por D. Fernando e na Leitura Nova. Na sua obra, Holanda faz diversas 

referências ao pai. Na tábua dos Famosos Iluminadores da Europa, é António 

de Holanda que surge no topo da lista e dele afirma o seguinte: 

A António d’Ollanda, meu pai, podemos dar a 
palma e juízo, por ser o primeiro que fez e achou em 
Portugal o fazer suave de preto e branco, muito melhor 
que em outra parte do mundo.2 

  

                                                           
2 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 353 
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A influência do pai parece ter tido bastante peso, na sua precoce 

inclinação e gosto pelas artes. Talvez por isso, Holanda defenda no Da 

Pintura Antiga, que para se ser pintor será necessário: 

 (...) aver em seu pae e mãe algum lume de 
engenho n’esta ou em outra qualquer nobre arte, ou 
alguma outra eicelencia de vertude.3 

 

Apesar da influência de seu pai, não há qualquer continuidade entre a 

obra de António de Holanda e de seu filho, nem consta que este lhe tivesse 

dado formação artística. Diz-nos Abade de Castro, que Holanda não teve 

preceptor de pintura, e que se entregou por gosto à sua natural propensão: 

E taes progressos fez, que conseguiu a fama de ser 
o primeiro que em Portugal, desenhou à penna sem perfil, 
e pela continuação do estudo, e raro engenho, se fez 
perito na arte do risco e arquitectura.4 

 

Conta o próprio, que, seu pai teve a prudência de não se opor a que o 

seu filho seguisse a sua natural inclinação, conforme o costume dos 

atenienses. Cyrillo Volkmar Machado defende que António de Holanda lhe 

ensinou a miniar e a modelar em barro.5 Elias Tormo, por sua vez, pensa que 

Holanda lucrou bastante com a fama de seu pai, que se destacou pelos seus 

pequenos retratos monocromáticos (claro-escuro), e que este exerceu forte 

influência no seu filho, desde a aproximação às artes até à introdução da 

ideologia renascentista: 

No imaginamos que el padre (cuyas obras, aunque 
famosas, nos son desconocidas) dejara de ser realista en 
el dibujo y en el modelado, como buen neerlandês 
cuatrocentista; pero la monocromia paterna ya era un 
como camino abierto que había de conducir al hijo al ideal 
de la sola forma en el espíritu del Renacimiento, en aquel 
instante triunfal, de plena renovación artística.6 

 

                                                           
3 Idem- Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 55 
4 Abade de Castro- Resumo Histórico da Vida de Francisco de Holanda, Lisboa: (s.n.), 1869, p. 
5 
5 Cyrillo Volkmar Machado- Collecção de Memórias, Lisboa: Imp. De Victorino Rodrigues da 

Silva, 1823, p. 49 
6 Elias Tormo- Os Desenhos das Antigualhas, Madrid, Ministério de Assuntos Exteriores, 1940, 

p. 6 
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Ao que parece, não teve um mestre oficial de pintura e entregou-se 

por gosto e vocação à pintura depois dos primeiros estudos, sob alguma 

formação do seu pai que, certamente o iniciou no gosto e prática das artes 

figurativas. Afirma de si próprio, num estilo pouco humilde, que conseguiu a 

glória de ser o primeiro que em Portugal, desenhou à pena sem perfil. 

Reconhece-se como arquitecto mas não como pintor. Refere que nunca 

aprendeu a pintar, mas que pela virtude do desenho e pelo seu domínio da 

iluminura lá se atreveu no domínio da pintura a óleo. 

Da sua infância pouco se sabe. Foi na adolescência moço de câmara 

do Infante D. Fernando e do Cardeal-Infante D. Afonso, filhos de Dom 

Manuel. Passou a sua juventude em Évora, capital cultural portuguesa na 

época, factor que será decisivo para a sua educação, pois é lá, que recebe 

uma extraordinária formação humanista, apenas possível nesta cidade, que 

acolhia D. João III. 

Menéndez Pelayo afirma que Holanda terá convivido com as mais 

ilustres e eruditas personalidades da época: 

Holanda no solo tenía suficiente preparatíon 
técnica, sino una cultura general, una orientactíon de 
espíritu, un amor sin limites a la antiguidade resuscitada; 
todas las condiciones, en suma, que podían hacer en 
breve tiempo ciudadano de Roma.7 

  

Aqui se manifesta uma apetência pelos valores e ideais humanistas, 

representados por personalidades como: André de Resende, o escultor 

Nicolau Chanterenne que aí reside entre 1533 e 1540, Aires Barbosa, Miguel 

da Silva, Nicolau Clenardo, etc. 

O século XVI foi em Portugal, o século do enraizamento da cultura 

humanista. A corte contribuiu para esse facto através do recrutamento de 

humanistas italianos para educar os príncipes e também por ter enviado 

portugueses para estudar em Itália. Holanda irá beneficiar de todo este 

contexto italianizante bem como da sua estreita vivência cortesã. 

                                                           
7 Menendez Pelayo- «Los Diálogos de la Pintura de Francisco de Holanda», Vol.I, Apêndice ao 

capítulo XI in Historia de las Ideas Estéticas en Espana,, Madrid, C.S.I.C.,1974, p. 910 
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Em consequência de um forte terramoto em 1531, a corte mudou-se 

para Évora. Com a deslocação da corte para esta cidade, para lá se 

deslocaram os artistas e também mestres estrangeiros que se fixaram em 

Portugal, o que contribuiu para a fixação de uma comunidade artística e 

literária em Évora. Também o enraizamento de uma cultura humanista se dá 

por esta altura em Évora, de forma tendencialmente elitista, uma vez que 

era um movimento que se dava exclusivamente em torno da vida da corte e 

da experiência cortesã. 

Podemos dizer que surgem em Évora, pela mão do monarca Dom 

João III, os primeiros sinais de uma reforma cultural que preconiza os ideais 

do classicismo e do humanismo: 

Houve sem dúvida, num primeiro e afinal breve 
momento, uma abertura e um esforço inegáveis por parte 
de Dom João III em integrar as elites do país nas 
correntes culturais mais inovadoras, cuja matriz 
intelectual, já longínqua era a do humanismo italiano de 
raiz clássica.8 

 

Infelizmente, o seu entusiasmo humanista será breve e terminará em 

1555, com a entrega do ensino à Companhia de Jesus, facto que acompanha 

uma mudança radical na atitude do monarca: de humanista a fanático, 

tornando-se subserviente ao poder da Igreja e permeável à introdução da 

Inquisição em 1536, uma vez que o movimento luterano era já uma 

realidade europeia. O Humanismo em Portugal foi um fenómeno relâmpago, 

que nasceu, floresceu e se apagou pouco depois de ter começado. 

André de Resende é um humanista natural de Évora, que desde muito 

jovem viaja pela Europa e frequenta as suas mais famosas universidades. 

Desenvolve um intenso estudo da gramática e línguas clássicas e uma 

profunda actividade literária. Por volta de 1533 volta para Évora, sendo 

responsável por um interesse pelas memórias da Antiguidade e pela vinda de 

importantes intelectuais como Clenardo, para Évora. Resende permanece em 

                                                           
8 Ana Isabel Buesco- D. João III, Colecção Reis de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005, 

p. 249 
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Évora até 1537 e exercerá uma influência decisiva no jovem Francisco de 

Holanda: 

O humanista teve um papel imprescindível na obra 
de Holanda na escolha das fontes (tratados retóricos, 
poetas elegíacos latinos, epopeias de Homero e Virgílio…) 
e do vocabulário arquitectónico certo.9  

 

André de Resende inicia um estudo e investigação arqueológica acerca 

da cidade de Évora, que culminará com a publicação da História dessa cidade 

e com as Antiguidades da Lusitânia. Resende, tendo regressado 

recentemente de viagens de estudo, onde admirou ruínas e monumentos, 

por Espanha, França, Flandres e Itália, exerceu uma forte influência neste 

jovem promissor. 

Resende é um típico intelectual da Renascença, 
com uma apetência universalista por várias áreas do 
saber10 

 

Francisco de Holanda partilhou com Resende, a paixão pelas 

antiguidades e pela arqueologia, gosto que desenvolverá mais tarde na sua 

viagem a Itália: 

Évora foi o berço do seu interesse pelo espírito da 
Antiguidade grega e romana e naturalmente também, o 
da sua vocação de arquitecto.11 

 

Todavia, a vasta obra historiográfica de André de Resende, bem ao 

estilo da época, acabou por estar na origem de mitos e lendas que se 

projectam na tradição e no imaginário de Évora. Imbuído do espírito 

renascentista, sobrevaloriza a importância do passado romano da cidade, 

materializado em vestígios arquitectónicos e epigráficos que, como proto 

arqueólogo, registou e coleccionou. É a Resende que se deve a autoria da 

lenda que desde o Renascimento associa Sertório, general romano, a Évora e 

às suas antiguidades. Podemos dizer que a fidelidade à historiografia romana 

                                                           
9 Sylvie Deswarte- Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobrimentos – Francisco de 
Holanda e a Teoria da Arte, Lisboa: Difel, 1992, p. 149 
10 José Fernandes Pereira, A Cultura Artística Portuguesa- O Sistema Clássico, p. 13 
11 Jorge Segurado- Francisco d’Ollanda, Lisboa: Edições Excelcior, 1970, p. 12 
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e obsessão em encontrar ruínas romanas que valorizem Évora como capital 

da Lusitânia, o levam à: 

(…) admissão sem crítica de muitos factos 
fantasiosos e lendários, que hoje seriam interpretados 
certamente de outra forma, sobretudo no sentido de 
averiguar qual a finalidade da lenda e o significado dos 
símbolos à sua volta criados.12 

 

É neste contexto de louvor pela Antiguidade, de contornos 

arqueológicos, que o Rei D. João III é apelidado de Pater Patriae13. Em 

consequência dos estudos levados a cabo por André de Resende, mandou 

reedificar o “suposto” aqueduto romano da Água de Prata em 1533. A 

existência das termas e do espelho de água do Templo, levantam questões 

sobre o abastecimento de água à cidade romana, colocando-se a hipótese da 

existência de um grande aqueduto romano antecessor do Aqueduto da Água 

de Prata. Podemos ainda questionar uma certa incoerência em Resende, 

quando este omite as duas mais importantes ruínas da Antiguidade: o 

Templo Romano, conhecido vulgarmente por Templo de Diana, e o Arco do 

Triunfo, cuja lamentável destruição em 1570 é levada a cabo por ordem do 

Cardeal Dom Henrique: 

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 
heroico.14 

 

As obras públicas de que Évora foi alvo são reveladoras do espírito 

humanista de D. João III: 

(…) sendo aclamado como um imperador por um 
círculo de humanistas e artistas-cortesãos ávidos de 
celebridade e apoio público, que D. João III parece ter 
sido convencido a deixar-se investir por uma imagem “ao 
romano” do Poder, (…). 

                                                           
12 André de Resende- As Antiguidades da Lusitânia, introdução de R. M. Rosado Fernandes, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 11 
13 História da Arte Portuguesa, Direcção de Paulo Pereira, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, vol. 
II, p. 346 
14 José Fernandes Pereira- Op. Cit., p. 14 
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Foi uma bela experiência, porém breve e frustrada, 
sem continuidade na arquitectura portuguesa. 15 

 

D. João III, consciente do prestígio e da afirmação do poder que 

advém da construção de obras de carácter arquitectónico, revelou nessa 

área do saber grande interesse e conhecimento, como aliás não se cansou 

Holanda de mencionar, afirmando como Dom João III, não só sabia 

desenhar e como também muito estimava as artes. Na verdade, sabe-se que 

os interesses do Rei neste departamento, levam por exemplo à tradução do 

latim de uma série de obras da arquitectura clássica e renascentistas que, 

por sua ordem foram executadas, como por exemplo Medidas del Romano, 

de Diego de Sagredo, obra que chegou a ter duas edições no século XVI e 

que vendeu muito em Portugal, e suspeita-se que também tenha mandado 

traduzir o De Arquitectura de Vitrúvio, tornando-se assim veículo de 

transmissão de preceitos artísticos, fundamentais para os nossos artistas. 

Pensa-se que foi na cidade de Évora que Holanda adquiriu grande 

parte dos seus conhecimentos, quer em termos artísticos, quer teórico-

literários, uma vez que, a sua vasta cultura, não poderia ter sido adquirida 

apenas no curto espaço de tempo que passara em Itália. Os seus escritos 

testemunham a sua profunda erudição, quer na diversidade e multiplicidade 

de fontes citadas, quer no domínio das línguas clássicas e do italiano.  

 Jorge Segurado defende que, o facto de o jovem Holanda ter sido moço 

de Câmara de D. Afonso, terá contribuído bastante para o aprofundamento 

do estudo de Humanidades, pois este acompanhá-lo-ia certamente nas suas 

aulas particulares ministradas nos Paços. 

A vivência em Évora permitiu-lhe o contacto com algumas das poucas 

antiguidades, ruínas romanas que o nosso país possui, vivência essa que 

será decisiva no seu desejo de aprofundamento desse saber e no seu desejo 

de conhecer Roma, local mítico para Holanda por representar a fusão do 

Antigo-Novo. No Livro Segundo do Da Pintura Antiga, um dos motivos que 

Holanda alega para a boa pintura ser italiana, é o seguinte:  

                                                           
15 História da Arte Portuguesa, Op. Cit., p. 346 
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 (...) naceis na província (vêde se é isto vantagem) 
que é mãe e conservadora de todas as sciencias e 
desceplinas, entre tantas reliquias dos vossos antigos, que 
em nenhuma outra parte se acham, que já de mininos, a 
qualquer coisa que a vossa inclinação ou génio emclina, 
topaes ante os olhos polas ruas muita parte d’aquellas, e 
costumados sois de pequenos a terdes vistas aquellas 
coisas que os velhos nunca viram noutros reinos. 

 (...) trazeis já do costume os olhos tão cheios da 
notícia e vista de muitas coisas antigas nomeadas, que 
não podeis deixar de vos chegar a imitar d’ellas.16  

 

Neste excerto podemos sentir uma certa condescendência, como se 

quisesse desculpar os portugueses pela sua ignorância artística. Holanda 

parecer referir-se a Portugal quando fala noutros reinos e podemos 

estabelecer uma relação com André de Resende, cujo principal objectivo, 

bem patente sua História da cidade de Évora, era o de fazer acompanhar o 

passado histórico de efectivos testemunhos artísticos: 

(…) 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 pensamento artístico renovador? Pensamos que 
em caso nenhum.17 

 

Não existem fontes seguras que apontem para as condições em que 

Holanda terá desenvolvido o seu apreço artístico-arqueológico pelas 

antiguidades. A resposta poderá estar também na Academia Eborense, 

fundada na residência de Pedro Sanches, jurista e poeta neolatino, natural 

de Alcântara e que veio para Portugal no séquito de D. Catarina e que fazia 

parte do grupo de eruditos intelectuais desde 1532. Não é certamente por 

acaso que o Da Pintura Antiga é precedido por um epigrama de Pedro 

Sanches e outro de António Pinheiro.18 Sabe-se que este último também 

frequentara essa Academia de intelectuais sendo um dos homens mais 

influentes da corte portuguesa, pregador de D. João III e espírito humanista 
                                                           
16 Francisco de Holanda, Livro Segundo, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 238 
17 José Fernandes Pereira -  A Cultura Artística Portuguesa -  O Sistema Clássico, p. 14 
18 Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, Introdução e notas de Angél Gonzaléz Garcia, 

Lisboa: INCM, 1984, p. 19 
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que com o passar do tempo se vai perdendo, devido à crescente adesão à 

ideologia tridentina após a contra reforma, tendo até actuado em processos 

inquisitoriais contra intelectuais erasmistas.19  

Joaquim de Vasconcelos defende a tese de que, é sobretudo a André 

de Resende e a Nicolau Clenardo que se deve a educação de Francisco de 

Holanda e que estes mestres não estavam sós, eram apoiados pelas relações 

estreitas com os humanistas do círculo intelectual da Academia de Pedro 

Sanches.20 

É neste ambiente que Francisco de Holanda cresce e desenvolve a sua 

cultura artística e filosófica. Na Escola Pública de Letras, fundada por André 

de Resende, recebeu lições suas de línguas clássicas e contactou com 

humanistas como Aires Barbosa, Pedro Margalhos, etc. 

As relações com estes humanistas estão 
documentadas nas poesias que ao Holanda dedicaram 
Pedro Sanches e António Pinheiro, transcritas a seguir ao 
prefácio do Tratado Da Pintura Antigua, e no poema “De 
Vitta Vicenti” de André de Resende, onde Holanda é 
chamado «juvenis, admirabili ingenio, et Lusitanus 
Apelles».21 

 

É também em Évora que Holanda contacta com Dom Miguel da Silva, 

que passara mais de dez anos em Roma, na idade de ouro de Leão X e 

Clemente VII, como embaixador do Rei de Portugal, habituado a uma vida 

luxuosa e cosmopolita em pleno apogeu do Renascimento. Era amigo de 

Rafael e de grandes vultos da Itália renascentista, teve um papel activo na 

vida cultural de Roma. D. Miguel da Silva trouxe para Portugal, na sua rica 

biblioteca, uma série de obras que lhe foram dedicadas, entre elas, a que 

Baltassare Castiglione lhe dedica, em 1528, o Libro del Cortegiano, obra que 

é uma das primeiras leituras de Holanda sobre Itália e que é também uma 

das principais obras da literatura renascentista, e também o Paraphrasis in 

                                                           
19 Sílva Dias- A Política Cultural da época de D. João III, Coimbra, 1969, I, p. 718 
20 Joaquim de Vasconcelos, prólogo, Da Pintura Antigua tratado de Francisco de Holanda, Porto: 

Segunda Edição da Renascença Portuguesa, 1930, p. 26 
21 António Matos Reis- Francisco de Holanda: Introdução ao estudo de sua obra, Guimarães: 

(s.n.), 1985, p. 7 
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Politicum Platonis de Francesco Cattani da Diacceto, discípulo e sucessor de 

Marsilio Ficino, ambos fontes do Da Pintura Antigua.22 

É evidente a presença em Portugal de humanistas e a produção cultural 

humanista, o que não significa necessariamente que daí tenha resultado a 

implementação de um novo pensamento e cultura artística. Talvez por isso 

se compreenda como, apesar do ambiente humanista que se vivia em Évora, 

Holanda tenha a audácia de afirmar que: 

 (...) eu fui o primeiro que n’este Reino louvei e 
apregoei ser perfeita a antiguidade, e não haver outro 
primor nas obras, e isto em tempo que todos quase 
querião zombar d’isso, sendo eu moço e servindo ao 
Infante Dom Fernando e ao serenissimo Cardeal Dom 
Afonso, meu senhor. E o conhecer isto me fez desejar de 
ir ver Roma, e quando d’ella tornei não conhecia esta 
terra, como quer que não achei pedreiro nem pintor que 
não dixesse que o antigo (a que lhes chamam modo de 
Itália) que esse levava a tudo; e achei-os tão senhores 
d’isso, que não ficou nenhuma lembrança de mim.23 

 

O que Holanda nos diz é que, ao partir para Itália em 1538, não havia 

em Portugal qualquer sinal nem de louvor pela Antiguidade nem sinal de 

influência italiana. Diz-nos mesmo que não havia qualquer compreensão do 

fenómeno e que até ainda zombavam disso.  

Uma mudança tão brusca não se poderia ter realizado assim em 

Portugal. Três anos não parecem ser suficientes para operar uma mudança 

do gosto e da cultura artística portuguesa. Também se sabe que este louvor 

da Antiguidade teve precedentes. O que terá feito Holanda reclamar para si a 

autoria de um feito a quem não faltavam outros autores? Vaidade? Talvez. 

Faz também parte do seu estilo literário uma certa vitimização, que está bem 

patente neste excerto. Ou era alvo de incompreensão e zombarias, ou caía 

em esquecimento, quando finalmente o seu ponto de vista tinha sido aceite. 

Apesar disso, é preciso reconhecer que de facto Holanda foi vítima de uma 

série de factos históricos que marcaram a sua vida de forma avassaladora. 

                                                           
22 Sylvie Deswarte- “Francisco de Holanda, teórico entre o Renascimento e o Maneirismo” in 
História de Arte em Portugal, Lisboa, Publicações Alfa, 1993, p. 13 
23 Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 87 
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Holanda tem o mérito de inaugurar um estilo único e percursor em 

Portugal, a teoria da arte, sendo o primeiro a escrever de forma sistemática 

acerca das artes, dos artistas e da cultura artística em Portugal, sem se 

limitar meramente a um estilo literárico-histórico de louvor pela Antiguidade. 
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2- A Viagem a Itália como sedimentação dos valores 

classicistas 

 
 

 

Com apenas vinte anos de idade, em Janeiro de 1538, Francisco de 

Holanda parte para Itália, integrando a embaixada de D. Pedro Mascaranhas. 

A intenção de Dom João III, de o enviar a Itália revela bem a sua política 

humanista, o apreço e a confiança que depositara no jovem Francisco de 

Holanda. É sob o impulso de D. João III, que se dá aquilo a que se pode 

chamar, a introdução de certos valores estéticos do Renascimento em 

Portugal. Sabe-se que D. João III, para além do mecenato e humanismo, 

também tinha interesses pragmáticos de estratégia militar: 

Porque se há llegado a decir que Francisco d’ 
Ollanda fué enviado a Itália a fines del 1537por el Rey de 
Portugal, principalmente para el estúdio del nuevo arte de 
las construcciones militares, nacido, transformado, y com 
ensayos e invenciones diversas, precisamente en Itália. 24 

 

 Ter enviado Holanda a Itália não foi porém caso único. Entre outros 

artistas, Dom João III enviou, em 1529, o arquitecto Duarte Coelho, para se 

formar em Itália. Na opinião de Sylvie Deswarte, é a este arquitecto que a 

arquitectura nacional deve uma nova orientação e o uso de esquemas 

classicistas. Para esta autora, Holanda terá tido pouca relevância na efectiva 

introdução do Renascimento no nosso país, ao contrário do que pensa Jorge 

Segurado que atribui a Holanda muitas obras do período renascentista sem 

bases sólidas para o efeito.25 A única obra em que se sabe que Holanda terá 

tido de facto alguma influência directa foi na fortaleza de Mazagão em 

                                                           
24 Elias Tormo, Os Desenhos das Antigualhas, Madrid, Ministério de Assuntos Exteriores, 1940 
p. 6 
25 Sylvie Deswarte- Contribuition à la Connaissance de Francisco de Holanda, Paris: Fund. 

Calouste Gulbenkian, 1974, p. 423 
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Marrocos, obra do arquitecto João de Castilho, iniciada em 1528, onde os 

seus conhecimentos de engenharia militar terão sido certamente proveitosos. 

A caminho de Itália, Holanda faz uma paragem em Valhadolid, onde 

se encontrava a Imperatriz Dona Isabel, filha de Dom Manuel e esposa do 

Imperador Carlos V. Holanda sentia grande apreço por esta Imperatriz, não 

só por ser filha de D. Manuel, mas também por ter chamado o pai, António 

de Holanda, para fazer o retrato do seu filho, Príncipe Filipe, ao colo da 

Imperatriz. O relato deste episódio, feito pelo próprio, mostra a importância 

que Holanda lhe deu: 

Sendo eu da idade de xx anos me mandou El Rey 
vosso avô, a ver Itália e trazer-lhe muitos desegnos de 
cousas notaveis della, (...). E passando pela posta por 
Valhadoli onde estava senão só a Muito sereníssima 
Imperatriz vossa avó, sem o Imperador vosso avô, que 
era ido a Barcelona: Dixeme Ella que se pudesse lhe 
mandasse como furtado de Barcelona hum retrato de S. 
Majestade e que lho dixesse de sua parte.26 

 

Racksynski tem dúvidas relativamente à amizade e intimidade de 

Holanda com a família real espanhola e atribui à descrição desse curioso 

episódio mais uma manifestação de fanfarronice.27 

De seguida, passa em Barcelona, passagem que ficaria marcada pelo 

encontro com o Imperador Carlos V e o Infante Dom Luís: 

Cheguei a Sua Majestade e beijei-lhe a mão, e 
dixe-lhe, como ia a Itália, e que a Imperatriz e meu pai 
me tinham mandado não passar a ela de Barcelona sem 
ver Sua Majestade e sem lhe mandar como furtado o seu 
retrato. (...) Rio-se o Imperador (...) dizendo que ninguem 
o retratara milhor que meu pai em em Toledo, nem 
Ticiano que o tão bem tinha retratado (...) e se tornou a 
desculpar dizendo que já era velho para me consentir que 
o retratasse como a Imperatriz pedia.28 

 

Como podemos ver por este excerto, Holanda movia-se com bastante 

à vontade no ambiente real. Curiosa é também a sua falta de modéstia, em 

                                                           
26 Francisco de Holanda Da Ciência do Desenho (Fac-simile) in Jorge Segurado- Francisco D’ 
ollanda. Lisboa: Edições Excelcior, 1970, p. 160 
27 Rackzynski, , Les Arts en Portugal, Paris: Jules Renouard , 1846, p. 48 
28 Francisco de Holanda Op. Cit, p. 161 
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revelar a sua intimidade com o casal de Imperadores, assim como o elogio 

pouco provável que Carlos V teria feito a seu pai, afirmando que este o 

retratava ainda melhor que Ticiano. 

De acordo com as referências do Da Ciência do Desenho, e Da Fábrica 

que Falece à Cidade de Lisboa, passou por Narbonne em França e depois por 

Nîmes, onde viu diversos monumentos romanos. Deste local desenhou o 

Anfiteatro no seu Álbum das Antigualhas (54 v)29. Passa por Avinhão, 

referência que faz nos Diálogos em Roma30 e mais tarde repete no Da 

Ciência do Desenho31, onde terá ficado muito impressionado com uma 

curiosa pintura que viu: o retrato de uma mulher morta, feito por um rei de 

França que gostava de pintar.  

Passou em Nice, onde diz ter assistido à Trégua de Nice. Da sua 

passagem por lá, fez mais um desenho para o Álbum das Antigualhas, a 

“Fortaleza de Niça” (37 r)32. 

Passou por Génova, onde desenhou o rio de Génova e o Castelo de 

Sarzanello. Em seguida entrou na Toscânia, onde desenhou as vinhas 

penduradas em troncos de árvores, facto que o deve ter impressionado. Na 

sua passagem por Pisa, Holanda registou no mesmo desenho, o Baptistério, 

o Campo Santo, e a Torre de Pisa33. Os ideais do Renascimento que animam 

o jovem Francisco de Holanda estão bem patentes no Álbum das 

Antigualhas, no qual estão presentes aspectos pictóricos, poéticos, históricos, 

culturais, etc.: 

(…) aunque lo que predomina considerablementees 
el atento estúdio de las Bellas Artes, Arquitectura, 
Escultura y Pintura; todo en miscelânea atractiva y 
selecta, a juicio del joven autor.34 

 

Holanda ocupava um lugar privilegiado na corte e partiu como 

pensionista ou bolseiro do rei para Itália. Por pertencer já a esta elite pôde 

                                                           
29 Ver Fig. 1 
30 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa, INCM, 1984, p. 259 
31 Idem, Da Ciência do Desenho (fac-simile) in Jorge Segurado- Francisco D’ ollanda. Lisboa: 
Edições Excelcior, 1970, p. 157 
32 Ver Fig, 2 
33 Ver Fig. 3 
34 Elias Tormo- Op. Cit., p. 8 
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facilmente estabelecer relações com importantes personalidades da 

Renascença: 

Hollanda (…) pôde entrar facilmente nas relações 
de Miguel Ângelo, o qual sabia muito bem que atraz do 
Rei de Portugal estava seu omnipotente cunhado, o César. 
Vittoria Colonna sabia-o egualmente; não ignorava que os 
Colonnas tinham parentes em Portugal, os Sás Colonnezes 
uma numerosa e ilustre família. Não estava em Roma o 
Cardeal D. Miguel da Silva, amigo de Castiglione, e 
certamente da Marqueza, para lh’o lembrar?35 

 

Holanda percorreu grande parte de Itália animado pelo espírito de 

conhecer e desenhar as obras da Antiguidade, mas também a arte italiana, o 

antigo – novo, e absorver todos os valores renascentistas que estivessem ao 

seu alcance.  

A viagem começa entre 1537 e 38, com os seus 20 ou 21 anos. Por 

esta altura apesar de muito jovem, Holanda gozava já de um elevado 

estatuto e reputação de artista e estudioso de ruínas da Antiguidade, 

seguindo os passos de Resende. 

Em 1538 chega finalmente a Roma, onde é muito bem recebido, sem 

dúvida, em virtude das cartas de recomendação que leva. 

(...) é bem recebido em Roma por dois dos velhos 
amigos de Dom Miguel da Silva, Blogio Palladio e Latanzio 
Tolomei, graças a quem conhecerá Miguel Ângelo e 
Vittoria Colonna.36 

 

 Aí permanecerá mais de um ano. A protecção do Rei de Portugal, a 

amizade do Imperador Carlos V e de Dom Miguel da Silva abrirão certamente 

muitas portas. Desta sua permanência em Roma, é a sua convivência com 

Miguel Ângelo37, que maior curiosidade e interesse têm suscitado. A principal 

fonte desta amizade é a obra Diálogos em Roma, onde Miguel Ângelo, o 

principal interlocutor, exprime a sua teoria artística de inspiração 

neoplatónica. Muito se tem indagado, acerca da veracidade desses 

                                                           
35 Joaquim de Vasconcelos, Op. Cit., p. 27 
36 Sylvie Deswarte- “Francisco de Holanda , teórico entre o Renascimento e o Maneirismo”, in 
História de Arte em Portugal, Lisboa: Publicações Alfa, 1993, p. 13 
37 Ver Fig. 4 
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Diálogos.38 Raczynski, por exemplo questiona a amizade entre os dois, e 

considera Holanda un tant soit peu fanfarron.39 

Son intimité avec Michel-Ange paraitre suspecte, 
car il était bien jeune auprès de Michel-Ange si avancé en 
âge et dans une position si élevée.40 

  

Este autor questiona também a veracidade dos Diálogos em Roma, 

pondo até em causa a possibilidade de Holanda dominar a língua italiana ao 

ponto de ter conversas fluentes, como demonstra no livro.41 

Vasconcelos justifica esta opinião de Raczynski, alegando a sua falta 

de conhecimentos acerca da Arte do Renascimento e a incapacidade deste, 

ou do seu tradutor de entenderem o próprio texto de Holanda 

correctamente. Consequentemente, Vasconcelos acaba por fazer severas 

críticas à tradução de Raczynski: 

São retalhos numa versão muito infiel, com 
mutilações de passagens importantíssimas que o tradutor 
Roquemont, pintor estrangeiro e amigo do Conde, não 
entendeu.42 

 

Prova da amizade, ou pelo menos de algum conhecimento mútuo, é a 

carta que Holanda envia a Miguel Ângelo na sua velhice, em 1553 e que 

pertence ao Arquivo de Miguel Ângelo em Florença43, em que lhe pede um 

desenho seu para guardar como recordação da sua amizade.  

Apesar de Joaquim de Vasconcelos se referir a este desenho com uma 

nota autobiografada do próprio Holanda, riscos de homem, desenho 

académico de um modelo de homem nu, tal como foi descrito por 

                                                           
38 José Stichini Vilela- Francisco de Holanda- Vida, Pensamento e Obra, Amadora: Biblioteca 

Breve, 1982, pp. 33- 34: “Da estadia em Roma, as suas relações com Miguel Ângelo são o 
aspecto que mais tem interessado aos estudiosos. Comprovadas pela carta que Francisco de 

Holanda envia ao grande florentino em Agosto de 1553, (...) Sem querer discutir a possível 

veracidade dos Diálogos verificamos, contudo, que sobre este ponto encerram elementos de 
certo modo contraditórios quanto ao grau de intimidade que tenha existido entre o seu autor e 

Miguel Ângelo.” 
39 Raczynski – Les Arts en Portugal, Paris: Jules Renouard, 1846, p. 48 
40 Raczynski – Dictionnaire historico-artistique du Portugal pour faire suite à l'ouvrage ayant 
pour titre, Paris: Jules Renouard et Cie, Libraires-Éditeurs, 1847, p. 137 
41 Ibidem, 
42 Joaquim Vasconcelos, Op. Cit., p. 20 
43 Jorge Segurado- Francisco d’ Ollanda, Lisboa: Edições Excelcior, 1970. Fac- Simile da carta- 

pp. 19-20 trad. pág. 484. 
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Vasconcelos, este desenho nunca foi encontrado. Existe contudo, um 

desenho de nu masculino atribuído com reservas a Miguel Ângelo no Museu 

de Arte Antiga, mas sem qualquer legenda escrita por Holanda. Apesar de a 

proveniência ser italiana, não se sabe se será de Miguel Ângelo e muito 

menos se será o desenho que este terá enviado a Holanda.44 

Anthony Blunt, por exemplo, duvida bastante da existência de uma 

íntima amizade entre ambos, e defende que a presença de Miguel Ângelo 

nos Diálogos se deve sobretudo a um acto de vaidade, todavia reconhece a 

importância dos Diálogos em Roma, enquanto fonte do pensamento de 

Miguel Ângelo.45 Holanda, apesar de ser tratado com alguma desconfiança, é 

testemunho de um pensamento que deixou poucas referências.  

No ponto de vista de John B. Bury, Francisco de Holanda deve ser 

considerado uma fonte segura, uma vez existem algumas evidências da 

amizade com Miguel Ângelo, como por exemplo o retrato que dele fez 

Francisco de Holanda no Livro das Antigualhas46 e a carta escrita em italiano 

para Miguel Ângelo.  

A obra Diálogos em Roma é escrita com um tempo mínimo de 

intervalo, entre as reais conversas com Miguel Ângelo e a redacção do texto, 

de pelo menos dois anos, o que significa que não podemos esperar uma 

cópia rigorosa das palavras dos intervenientes nos Diálogos, mas antes um 

registo de carácter genérico das opiniões de Miguel Ângelo. O mais provável 

será mesmo que os Diálogos resultem de uma amálgama de saber 

acumulado, juntamente com as suas opiniões pessoais e ainda aquelas que 

terá tido a oportunidade de ouvir directamente nas conversas que teve com 

Miguel Ângelo.  

É considerado uma fonte válida, pela riqueza das afirmações de 

Miguel Ângelo, expostas com admirável clareza, pelas questões tipicamente 
                                                           
44 Idem, p. 486 
45 “The first of these is the Portuguese painter Francisco de Holanda, who came to Rome in 
1538 and worked his way for a time into Michelangelo’s circle. He was probably never very 

intimate with the latter, and his dialogues were almost certainly written to glorify himself and to 
show how closely he associated with the master. But however great his conceit may have been, 

his evidence is of importance, since it deals with a period of MichelÂngelo’s life on which we are 

not otherwise well informed by his biographers.” Anthony Blunt- Artistic Theory in Italy 1450- 
1600, Oxford: Oxford University Press, 1956, p. 58 
46 Ver Fig. 4 
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renascentistas e também pelos pensamentos neoplatónicos que lhe eram 

atribuídos, e que surgem no texto de Holanda com grande coerência.  

 Os Diálogos em Roma, para além da presença de Miguel Ângelo, são 

também a prova do seu interesse pela teoria artística, sua contemporânea, a 

que Holanda teve acesso em primeira mão. Roma torna-se o centro da 

cultura artística no princípio do séc. XVI, lugar que até então tinha sido 

ocupado por Florença.  

Holanda é testemunha de uma mudança de orientação artística, que 

marcará o seu percurso e a sua teoria artística de forma extraordinária. A 

obra de Holanda é também testemunho da passagem do Renascimento 

florentino rigoroso e de inspiração matemática, para a concepção maneirista 

de carácter mais subjectivo, donde ressaltam a importância de noções como 

ideia ou invenção e criação artística, defendidas em Da Pintura Antigua e 

professadas por Miguel Ângelo em Diálogos em Roma. É a abordagem destes 

temas que leva ao advento da figura do pintor maneirista, sendo Miguel 

Ângelo a sua personificação. Holanda, por não limitar o processo criativo à 

pura mimesis, lança as bases para a aceitação do carácter diferenciado das 

maneiras. O equilíbrio, a contenção da originalidade, encontra-o na 

fidelidade a dois princípios: a Natureza e a Antiguidade. Apesar de defender 

os ideais do Renascimento, estes assumem uma expressão maneirista em 

virtude do tempo histórico em que vive e do meio cultural que tem 

oportunidade de conhecer. A par deste novo conceito artístico que começa a 

florescer, dá-se uma alteração cultural que passa geograficamente para 

Roma: 

Paralelamente à afirmação da hegemonia cultural 
romana, assiste-se à formação de um novo conceito que 
exercerá grande influência na cultura humanista e de que 
se encontra reflexo no pensamento de Francisco de 
Holanda: o mito da «Roma renascida».47 

 

                                                           
47 José Stichini Vilela- Francisco de Holanda- Vida, Pensamento e Obra, Amadora: Biblioteca 

Breve, 1982, pp. 34-35 
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Daí a importância estrutural de dois desenhos, que formam um 

díptico, do seu Álbum das Antigualhas, “Roma Caída” e “Roma Imperial”48. 

Ambos são desenhos alegóricos, considerados os melhores do Álbum.  

“Roma Caída”49, é uma imagem melancólica que surge como uma 

oração fúnebre da antiga Roma desaparecida, lembrando as suas maravilhas 

de que são testemunho as ruínas do tempo presente. Roma é aqui 

representada sob a figura de uma mulher já não muito jovem, parcialmente 

despida. A sua expressão é profundamente melancólica e exclama de forma 

trágica: “já não me pareço comigo mesma”. Em pano de fundo surgem os 

seus mais célebres monumentos: o Coliseu, o Panteão, a Coluna Trajana, a 

Pirâmide de Céstio, aquedutos e ruínas. Este desenho está repleto de alusões 

à filosofia neoplatónica: No céu voam dois génios que seguram a inscrição: 

“Conhece-te a ti mesmo”, alusão ao célebre preceito socrático.  

Em “Roma Imperial”, Roma aparece como uma guerreira, à imagem 

de Minerva, de capacete e botas, içada sobre os seus troféus e rodeada dos 

prisioneiros das províncias conquistadas, tendo como principais atributos a 

vitória simbolizada com a folha de palmeira, a coroa de louros, o globo e a 

insígnia com a águia imperial. 

À riqueza das vestes de “Roma Triunfante”, que mais se assemelha às 

sumptuosas estátuas dos imperadores romanos, opõe-se o despojamento de 

“Roma Desfeita”: 

Roma Triunfante é sem dúvida a da Idade de Ouro 
de Augusto. A figura tradicional de Roma/ Minerva, na sua 
juventude, assemelha-se a um jovem efebo, (...), 
formando contraste com a figura de Roma Desfeita, 
mulher de meia-idade, meia despida de formas balofas.50 

 

Roma exerceu sobre Holanda um verdadeiro fascínio, o que está bem 

patente em outros desenhos do Álbum das Antigualhas e na quantidade e 

qualidade superior dos desenhos relativos a Roma. Por exemplo: o desenho 

da mítica coluna Salomónica do Vaticano, o desenho da ordem arquitectónica 

                                                           
48 Ver Fig. 5 
49 Ver Fig. 6 
50 Sylvie Deswarte- Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobrimentos- Francisco de 
Holanda e a Teoria da Arte, Lisboa: Difel, 1992, p. 115 
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do Tepidário das Termas de Diocleciano, o desenho do túmulo do elefante 

Annone da embaixada de Tristão Cunha de 1514, no reinado de Dom 

Manuel, onde com certo patriotismo transcreve os epitáfios presentes: 

 (...) Sob este ingente monte estou sepultado eu, ingente 
elefante, que o Rei D. Manuel, depois de ter vencido o 
Oriente, a Leão Décimo enviou cativo (...)51 

 

O seu fascínio pelos festejos populares e pelo fausto que se vivia nas 

cortes, ficou bem presente na magnífica aguarela “Girândola no Castelo de 

Sant’ Ângelo”, um dos melhores desenhos de todo o Álbum.  

Muitas cidades de Itália como Ferrara, Pádua e Veneza, visitou 

Holanda, possivelmente em pequenas expedições, enquanto estava em 

Roma. Nessa estadia, Holanda centrou-se mais nas obras da Antiguidade, em 

Veneza deu maior importância a obras modernas de arquitectura e escultura, 

como se pode ver no desenho aguarelado do “Relógio de Veneza, na Praça 

de São Marcos”, obra do fim do séc. XV.  

É também em Veneza que Holanda diz ter recebido das mãos de 

Sérlio, o seu Tratado de Arquitectura: 

O último destes é Bastião Sérlio, bolonhês, que 
escreveu da arquitectura, o qual me deu na cidade de 
Veneza o seu livro da sua própria mão.52 

 

Vemos assim como, para além da sólida educação que recebera na 

corte de Évora junto de humanistas como André de Resende ou Dom Miguel 

da Silva, a experiência italiana proporcionou a Holanda o conhecimento 

efectivo de importantes meios culturais e artísticos, o conhecimento de 

personalidades como Miguel Ângelo, Vittoria Colonna, Antonio de Sangallo, 

Sérlio, e um acesso privilegiado a textos de índole artística e filosófica, que 

serão determinantes e estruturais na sua teoria da arte. 

                                                           
51 Francisco de Holanda, Álbum dos Desenhos das Antigualhas, Lisboa: Livros Horizonte, 1984, 
p. 42 
52 Idem, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 187 
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3- As Obras da Maturidade e a Melancolia Pós-

Conciliar de Francisco de Holanda 

 

 

 

Relativamente à produção teórica e artística de Holanda, o Da Fábrica 

que Falece à Cidade de Lisboa e o Da Sciencia do Desenho, últimas obras de 

Holanda, terminadas em 1571 são as principais fontes de informação sobre a 

sua actividade e biografia no tempo que se seguiu à redacção do Da Pintura 

Antiga. 

Destacamos também o De Aetatibus Mundi Imagines, prodigioso 

códice de 154 imagens, apesar de ser iniciado em 1545, passa por um 

interregno de cerca de 20 anos e é retomada em 1573, pouco depois da 

conclusão das obras acima mencionadas. Este longo intervalo entre 1545 e 

1573 será responsável por alterações profundas na História e na cultura do 

nosso país: 

Quando retoma a obra em 1573, o contexto já não 
é o mesmo. Perante uma Inquisição que acaba de prender 
Damião de Góis e que se torna cada dia mais ameaçadora 
para os intelectuais e os antigos estrangeirados, acentua, 
quando pode, o lado apologético da obra e dá ao seu 
códice um frontespício à glória da Igreja católica.53 

 

O Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa e o Da Sciencia do 

Desenho são obras também profundamente marcadas por essas alterações. 

O seu entusiasmo juvenil dá lugar a uma amargura que procura a salvação 

na fé. No fim da sua vida, acaba por revelar uma atitude espiritual, 

relativamente contrária à linha do humanismo renascentista. A sua postura e 

os seus gostos culturais são marcados por uma posição cada vez mais 

conservadora e cada vez menos humanista, em que a espiritualidade e a 

                                                           
53 Sylvie Deswarte, As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Lisboa, INCM, 

1987, p. 62 
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salvação da alma se assumem como principais inquietações. A matriz do seu 

pensamento é classicista mas também tridentina. A esta mudança 

corresponde também a passagem do entusiasmo dos primeiros tempos, a 

um desencanto posterior. 

Apesar do interesse inegável das mesmas obras, o valor teórico é 

muitíssimo menor e ao nível conceptual ou filosófico não apresenta nada que 

não tivesse sido já dito no Da Pintura Antiga. 

Quanto ao conteúdo das mesmas, Da Fábrica que Falece à Cidade de 

Lisboa, é um tratado de urbanismo ilustrado onde propõe uma série de obras 

para a capital do Reino. Com este gesto, podemos entender que, Holanda 

oferece os seus serviços a Dom Sebastião. Mantém vivo o desejo de, com os 

seus conhecimentos servir o Reino e contribuir para uma maior segurança e 

aprimoramento arquitectónico de Lisboa. Nesta obra de urbanismo, Holanda 

tenta dar a Lisboa alguma dignidade, à semelhança do que viu in loco na 

Renascença italiana, vinte e nove anos antes, aquando da sua viagem a 

Itália, em que D. João III o mandara desenhar as fortalezas e outras insignes 

obras de Itália. Nenhum dos seus projectos para Lisboa se materializou. 

O caso torna-se ainda mais interessante e 
estimulante para a nossa imaginação porquanto tudo 
aquilo que escreveu e desenhou nunca passou de papel, 
sendo, portanto, para os nossos espíritos, desde logo, um 
caso de arquitectura e urbanismo do domínio da utopia.54 

  

Esta obra foi, em 1576, sujeita à censura habitual pelo Frei 

Bartolomeu Ferreira, Censor da Inquisição, que deu o seu parecer favorável, 

mas ainda assim, a obra nunca chegou a ser impressa no seu tempo, tal 

como nenhuma outra obra sua.  

Esta é uma obra que revela bem a mudança de mentalidade pós 

Concílio de Trento que se vivia e as suas consequências para o pensamento 

artístico. Holanda começa a sua obra com uma metáfora que caracteriza bem 

estes tempos: afirma a importância e a prioridade da fortificação da cidade 

da alma, por comparação à fortificação da cidade material.  

                                                           
54 Eduardo Duarte “Francisco de Holanda e a ‘Fábrica’ de Lisboa” in Arte Teoria, Revista do 

Mestrado em Teorias da Arte da FBAUL, nº 10, 2007, p. 42  
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Enquanto arquitecto, Holanda revela nesta obra preocupações que 

abrangem a arquitectura militar, civil, religiosa, a higiene, a estética e o 

tráfego, manifestando assim uma visão prática, altamente percursora, 

dinâmica e de carácter global para a cidade de Lisboa. Revela também nos 

seus projectos as influências que recebeu da sua viagem a Itália, 

nomeadamente ao nível das fortificações e monumentos.  

Podemos dizer que esta obra constitui uma espécie de introdução à 

obra teórica que se lhe segue e que se encontra no mesmo volume: o Da 

Sciencia do Desenho. Trata-se de uma obra mais teórica, onde recupera 

muitos conceitos do Da Pintura Antiga na tentativa de mostrar ao Rei, a 

utilidade e a nobreza do Desenho e onde descreve com tom saudosista as 

várias funções que exerceu junto de Dom João III e do Infante Dom Luís, e 

tenta, em vão, despertar em Dom Sebastião o interesse pelos seus 

conhecimentos artísticos. Lembrando a nobreza da Pintura aproveita para 

afirmar o quão pouco é bem entendida e estimada, neste vosso Reino de 

Portugal.55 

O interesse biográfico desta obra, prende-se com as circunstâncias 

que as marcam: Depois das mortes do Infante Dom Luís em 1555, e de Dom 

João III em 1557, Holanda perde a protecção real e entra num período de 

declínio social, acabando por ser marginalizado pela corte. Vivem-se tempos 

de decadência com a morte de D. João III, D. Maria, sua irmã e de D. 

Catarina, sua viúva o seu neto D. Sebastião sobe ao poder, dando início a 

um breve reinado que termina com a sua morte em Alcácer Quibir. O Cardeal 

Dom Henrique assume o trono e em 1581, Filipe II entra em Lisboa, 

trazendo a perda da independência portuguesa, mas em contrapartida, traz 

também um novo gosto e uma atitude culturalmente mais apta que se fazia 

sentir já em Espanha. Holanda, que chega a vislumbrar nesta ligeira 

mudança cultural, uma esperança de voltar à ribalta, lamentavelmente, não 

irá beneficiar do apoio nem do interesse do Rei Filipe II. 

A seguinte citação da conclusão de Da Sciencia do Desenho é 

elucidativa do desprezo de D. Sebastião pelas artes: 

                                                           
55 Francisco de Holanda- Da Ciência do Desenho, Lisboa: Livros Horizonte, 1985, p. 13 
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 Tudo isto que tenho escrito, muito alto e 
cristianíssimo Rei e Senhor, para que Vossa Alteza saiba 
(já que lho outrem não lho diz nem lembra) de que serve 
o Entendimento daquela Ciência e Arte que em mim morre 
tão desestimada e esquecida; em um Mato e Monte que 
está entre Sintra e Lisboa: somente de não haver em que 
eu possa servir Vossa Alteza, nem este Reino. 
Principalmente depois que Nosso Senhor levou El Rei Dom 
João vosso Avô de gloriosa memória e o Infante Dom 
Luís: e o Sereníssimo Príncipe Dom João vosso Pai: que 
em grande parte com mais favor e mercê se serviram de 
mim, do que recebo agora.56 

 

Pode dizer-se que o Da Sciencia do Desenho é uma última tentativa, 

já pouco esperançada, de fazer ver a D. Sebastião a importância da ciência 

do Desenho e a superioridade da Pintura. É ainda a oferta de serviços de 

quem trabalhou sempre junto da corte e a quem foram reconhecidos os 

méritos. Esta última fase de Holanda é marcada por uma lamentação e 

conformação mórbida que atribui à vontade divina, o desprezo pelo seu 

talento e mérito. Este tipo de linguagem muito virada para um catolicismo 

fanático, que em nada se assemelha à do jovem Holanda acabado de chegar 

de Itália, deve-se sem dúvida a circunstâncias históricas: o Concílio de 

Trento e suas consequências, tanto para a redacção de textos quanto para o 

entendimento da pintura. Regressámos a uma visão do ser humano mais 

próxima da visão medieval. No Da Ciência do Desenho, por exemplo, são 

duas as passagens que nos remetem para as determinações tridentinas: 

refere a importância de advertir os Bispos, como manda o Santo Concílio 

Tridentino, para a análise da Pintura e da Escultura, e ainda no final desta 

obra, reafirma como a sua obra está sujeita a ser emendada pela ortodoxa e 

católica fé, como manda o Concílio Tridentino. São tempos difíceis os que 

marcam esta última fase da sua produção teórica, em que podemos 

naturalmente pensar que muita coisa ficou por dizer, ou que muito do que é 

dito não corresponde necessariamente à visão de Holanda, mas antes a um 

discurso pré-concebido de forma a passar pelo crivo do Concílio. 

                                                           
56 Idem- Fac- simile De Quanto Serve a Sciencia do Desenho e o Entendimento da Arte da 
Pintura in Jorge Seguraso Francisco d’ Ollanda, Lisboa: Edições Excelcior, 1970, pp. 164-165 
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Longe vão os tempos em que o ser humano estava no centro do 

pensamento dos humanistas e representada na arte do Renascimento. A 

dignidade humana tal como era entendida por Pico della Mirandola, por 

exemplo, dá lugar a uma visão tenebrosa, próxima do vocabulário medieval 

em que a existência humana não passa de um depositário das misérias e 

culpas da sua condição e finitude. Para as artes e seu entendimento as 

consequências do Concílio de Trento contribuem para uma rápida destruição 

das conquistas culturais do Renascimento: 

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 ético e a dissolução da satisfação hedonista 
no colectivo - no fundo opunha Verdade à Beleza.57 

 

A Arte surge, assim, como uma das armas desta renovação e de 

catequização, assumindo-a nas suas características temáticas e formais. A 

Igreja Católica quis marcar o contraponto à sobriedade e à iconoclastia do 

Protestantismo, levando os artistas a criar obras que se destinavam a 

emocionar e a incrementar a devoção, mais através das emoções do que da 

razão. Em contraposição com o Renascimento, as cenas de nus ou temas 

pagãos e mitológicos, por exemplo, foram proibidos, chegando-se ao ponto 

de tapar com panos as figuras nuas pintadas nas paredes da Capela Sistina 

por Miguel Ângelo. Como consequência do reforço da iconografia cristã, 

nenhuma melhoria na qualidade artística se verificou, pelo contrário, passa a 

dar-se um maior relevo ao significado da obra de arte do que à qualidade 

formal da mesma, ou seja, o que interessa não é a obra em si, mas a 

essência ou o símbolo que essa obra representa. Para se defenderem dos 

perigos da idolatria, era importante afastar os aspectos terrenos do caminho, 

como tal, a imagem representada não carece de nenhum modelo real. 

Nenhum rosto mortal seria necessário ou suficiente para captar a santidade 

da Mãe de Cristo, por exemplo. Este aspecto vai totalmente contra um dos 

principais postulados do Renascimento, a importância de captar e 

representar o que é visível e é fundamental para a teoria artística de 
                                                           
57 José Fernandes Pereira- A Cultura Artística Portuguesa (o sistema clássico), p. 48 
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Holanda, dedicando-lhe inclusivamente o pequeno tratado: Do Tirar polo 

Natural, diálogo em que o principal tema é a importância do retrato a partir 

de modelo. 

A Contra Reforma surge assim com uma política de imagem, de 

incitamento à piedade, à modéstia e à humildade, de intenso sentimento 

religioso, sem as habilidades ilusionísticas de profundidade que apenas 

desviam a atenção da mensagem espiritual, isto é, uma iconografia simples e 

de leitura óbvia. O processo de Contra Reforma expressou os seus propósitos 

através da arte, buscando a legitimação e a exaltação dos seus feitos. 

Exerceu sobre os artistas e as suas obras uma rigorosa vigilância e censura. 

Pode dizer-se que há uma tentativa de regressar a um período anterior ao 

Renascimento, e de forte domínio eclesiástico: a Idade Média. As 

consequências nefastas da Contra Reforma não atingiram apenas a arte das 

imagens mas também toda a cultura e liberdade de pensamento de modo 

geral, conduzindo a uma decadência crescente. 

In fact, in many ways the Mannerists are nearer to 
the artists of the Middle Ages than to their immediate 
predecessors. And this is true not only of matters of 
technique but also of the subjects which artists seem to 
choose preference (…) the theological or supernatural 
aspects.58 

 

Em Portugal, país onde o Renascimento atingiu apenas contornos 

muito incipientes, as consequências da sessão XXV do Concílio de Trento, 

onde se definiram as directrizes acerca da arte religiosa, foram profundas e 

traduzem-se numa obediência total às resoluções tridentinas. 

Holanda está consciente de como em Portugal, o Concílio de Trento 

afectou o sentido e a essência da arte e de como Portugal é um país que 

despreza e ignora a arte, e no entanto: 

 Mas quis nisto ser constante e bom português, e 
também filho de António de Holanda meu pai, que ainda 
que o Imperador Dom Carlos lhe fazia grandes favores em 
Castela e a Imperatriz; e fizeram a mim: antes quisemos 
valer menos, eu e ele, e ser pobres em Portugal que 

                                                           
58 Anthony Blunt- Artistis Theory in Italy 1450-1600, Oxford: Oxford University Press, 1956, p. 
106 
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validos nem mais ricos em Castela nem França, nem em 
partes onde é grandemente esta Arte estimada e com tão 
grande vantagem de Portugal.59 

 

Daqui se deduz que, provavelmente o Imperador Carlos V terá 

tentado fixar em Castela o pai e o filho. Apesar desta amarga declaração de 

patriotismo, existem fontes que apontam para a possibilidade de Holanda se 

ter aproximado e oferecido à monarquia espanhola. 

A 22 de Janeiro de 1572, dia de São Vicente, Francisco de Holanda 

escreve uma carta a Filipe II60, um ano depois de terminar a redacção das 

suas últimas obras. Esta carta é um testemunho da frustração que sentiu 

nestes últimos tempos em que perante a indiferença de D. Sebastião, afirma 

desejar servir ao Rei Filipe II. Menciona ainda nesta carta o facto de seu pai 

ter já servido o Imperador Carlos V, de como retratou a Imperatriz, o 

Imperador, e de como à imagem de seu pai, deseja servi-lo: 

Donde eu fiquei obrigado com o meu piqueno 
talento, a desejar de servir V. M. como fez meu pai ao 
Imperador Vosso Pai e por estar longe nunca pude 
cumprir este desejo (…)61 

 

Nesta carta refere ainda, que lhe envia dois desenhos a preto e 

branco, feitos por sua mão, a Paixão e a Ressurreição de Nosso Senhor, para 

que possa apreciar a sua arte. 

Numa carta de D. Juan de Borba a Filipe II, datada de 26 de 

Novembro de 1570, pode ler-se: 

(...) aqui está um pintor muy estimado que se 
lhama Francisco de Olanda y por no ser el Rey aficionado 
de la pintura desea mucho yr à servir à V. M. Y levale 
algunas cosas hechas de su mano.62  

 

Se Holanda oferece os seus serviços a Filipe II, essa atitude seria 

perfeitamente compreensível, dado o desprezo de D. Sebastião pelo artista. 

Por outro lado, não deixa de ser um facto que vem contradizer o seu habitual 

                                                           
59 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, pp. 137-138 
60 Ver Fig. 7 
61 Ibidem, p. 257 
62 Joaquim Veríssimo Serrão Os Itenerários de D. Sebastião, vol.I, Lisboa: Academia Portuguesa 
de História, 1962, p. 171 
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patriotismo, uma vez que como foi referido, tanto Holanda como seu pai, já 

teriam recusado ir trabalhar para a corte de Carlos V, por amor à Pátria 

portuguesa: 

Mas Filipe II, que, decerto o admirava, - não nos 
esqueçamos que levou o seu livro para a Biblioteca do 
Escorial (...)63  

 

Não se sabe ao certo os motivos que terão levado a corte portuguesa 

a marginalizar Holanda, mas apenas fortes motivos tê-lo-iam levado a 

oferecer-se à coroa espanhola. Sabe-se que Holanda era pouco apreciado 

pelo Cardeal D. Henrique durante a sua regência de 1562 a 1568. Sabe-se 

também que D. Sebastião não tinha qualquer interesse pelas artes nem pelas 

obras públicas, daí que tenha votado ao desprezo o Da Fábrica que Falece à 

Cidade de Lisboa e na sua imaturidade se tenha empenhado apenas na 

invasão de Marrocos. José Stichini Vilela aponta para uma possível 

explicação: 

 Parece poder-se crer, contudo, que não era bem 
recebido junto de D. Sebastião, possivelmente em 
consequência de alguma afirmação sobre a “dignidade dos 
pintores”.64  

 

 Acerca da sua biografia, pode ainda dizer-se, segundo, Abade de Castro 

e Jorge Segurado, que Holanda foi casado com Dona Luíza da Cunha de 

Sequeira: 

Pessoa de boa linhagem, e dotada das mais bellas 
qualidades. Deste matrimónio não houve descendência.65  

 

Abade de Castro assegura-nos, com confirmação na Torre do Tombo, 

que Holanda terá sido sempre remunerado pelo Rei D. João III, pela Rainha 

D. Catarina, D. Sebastião, e D. Filipe II: 

                                                           
63 Jorge Segurado- Francisco D’ollanda.  Lisboa: Edições Excelcior, 1970, p. 247 
64 José Stichini Vilela- Francisco de Holanda- Vida, Pensamento e Obra, Amadora: Biblioteca 

Breve, 1982, p. 51 
65 Abade de Castro- Resumo Histórico da vida de Francisco de Holanda, Lisboa: (s.n.), 1869, p. 

5 
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O qual não se olvidou depois de conceder uma 
pensão à viúva D. Luiza da Cunha de Sequeira em 9 de 
Agosto de 1584.66 

 

Jorge Segurado defende que no fim de sua vida Holanda teria deixado 

algumas dívidas, possivelmente motivadas por despesas feitas no Monte, 

onde não se deve ter furtado a erguer aposentos dignos do seu estatuto: 

Ao morrer estaria endividado, pois, um ano antes, o 
Rei Filipe I de Portugal, fez-lhe mercê para, por sua 
morte, trespassar suas tenças a sua mulher e: «depois de 
sua morte mais dous annos pera pagar as dividas que diz 
que tem.».67 

 

Morre em 1584, com sessenta e seis ou sessenta e sete anos, em 

circunstâncias desconhecidas. Não se sabe ao certo se terá morrido em 

Lisboa, no seu Monte, ou em Santarém. Jorge Segurado defende que o mais 

provável é que Holanda estivesse em Santarém pela altura da sua morte, 

isto porque, o seu irmão vivia lá e era aí que se encontrava a sua viúva. 

Francisco de Holanda é uma figura controversa que domina o nosso 

séc. XVI. Teve o mérito de ter sido o primeiro que em Portugal escreveu 

sobre bellas-artes.68 Todavia, em Portugal, a sua obra não chegou a ser 

impressa no seu tempo por força dos factos políticos que norteavam o final 

da sua existência. No entanto, devido a uma certa aproximação à coroa 

espanhola, o Da Pintura Antigua teve uma tradução castelhana no séc. XVI. 

Podemos questionar a sua vida e obra a vários níveis: o seu lugar na 

vida artística portuguesa, a real influência junto de D. João III, a amizade 

com Miguel Ângelo, a autenticidade das palavras de Miguel Ângelo nos 

Diálogos em Roma, os desenhos do Album das Antigualhas feitos in loco, a 

existência real das suas obras artísticas e o seu papel na introdução do 

Renascimento em Portugal. A polémica em volta de Holanda deve-se talvez 

ao facto de termos acesso à sua vida principalmente através dos seus 

próprios relatos, e por certa incoerência na evolução da sua vida.  

                                                           
66 Ibidem, p. 10  
67 Jorge Segurado- Op. Cit.  p. 247 
68 Abade de Castro- Op. Cit., p. 6 
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A sua biografia é extraordinária e paradoxal: de jovem cortesão entre 

príncipes e reis, a artista da Renascença que privou com Miguel Ângelo, na 

sua estadia em Itália, à sua queda depois da morte do Infante Dom Luís e de 

D. João III. Até à sua morte, Holanda viverá retirado da vida social no seu 

monte em Sintra, entregando-se a valores religiosos e contemplativos. 

Holanda cai em desgraça e acaba os seus dias numa espécie de exílio de 

inspiração cristã. Há uma fuga da vida social para uma vida rural, mais 

próxima dos valores iniciais do cristianismo, para uma busca da pureza e da 

natureza. Numa desilusão amarga mas resignada, de índole monástica e 

contemplativa, Holanda retira-se para uma espécie de autorreflexão. 

Desde o seu queixume a D. Sebastião, no seu 
tratado em 1571, até à morte do Arquitecto, em 1584, 
decorreram cerca de treze anos, final amargo e triste para 
o mais importante artista da Renascença em Portugal.69 

 

Esta retirada da vida cortesã identifica-se com um tipo de “bucolismo” 

presente em certas figuras do classicismo português, que encontraram talvez 

a sua inspiração em clássicos como Teócrito ou Virgílio. O facto é que o exílio 

campestre de Francisco de Holanda não é caso único e constitui uma das 

facetas do Renascimento português. A Contra-Reforma e o Neoplatonismo 

enquanto exigência de espiritualidade são tendências presentes nesta opção. 

Figuras incontornáveis da cultura portuguesa do século XVI como: Gil 

Vicente, António Ferreira e Sá de Miranda, assumem no fim de vida a mesma 

fuga bucólica e espiritual de Francisco de Holanda. 

Esta última fase da vida de Holanda é reveladora de um desencanto e 

de uma certa desistência. Consciente da sua idade avançada e da falta de 

interesse do Rei pelas artes, afirma que talvez depois de morto este o venha 

a lembrar, e a servir-se da Pintura. Como se sabe, Dom Sebastião morre 

antes de Francisco de Holanda, por isso o seu desejo não se concretizará. 

 No Da Ciência do Desenho, é com amargura que termina a obra 

recorrendo a uma expressão extremamente enigmática: 

                                                           
69 Francisco de Holanda De Aetatibus Mundi Imagines, edição fac-similada com estudo de Jorge 

Segurado, Lisboa, 1983, p. 32 
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E não me queixo mais do tempo. Porque me vai 
sua divina majestade chegando a um, em que o maior mal 
que me o mundo pode fazer é fazer-me o seu bem; e o 
maior bem é fazer-me o seu mal.70 

 

Também o seu autorretrato71 no fim do Livro De Aetatibus Mundi 

Imagines onde se representa na presença das três virtudes teologais 

segurando nas mãos este mesmo livro e oferecendo-o à malícia do tempo, 

simbolizada por um cão que abocanha o livro com ferocidade, revela a auto 

consciência de Holanda, da qual dá por vezes indícios nos seus textos. Esta 

surge aqui materializada numa perturbadora imagem, que poderá 

representar também a sua amargura por, como qualquer artista, desejar que 

a sua obra supere o seu tempo, e simultaneamente aperceber-se de quão 

pouco valorizado e estimado foi o seu trabalho devido à ignorância artística 

que dominava o Portugal do seu tempo. 

                                                           
70 Idem- Da Ciência do Desenho, Lisboa: Livros Horizonte, 1985, p. 45 
71 Ver Figura 8 
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4- Aproximação histórica à Bibliografia de Francisco de 

Holanda 

 

 

Relativamente à obra de Francisco de Holanda, apesar de este se afirmar 

arquitecto e pintor, a sua obra artística propriamente dita é quase nula. 

Como arquitecto e engenheiro não obstante as exageradas atribuições que 

lhe são feitas por Jorge Segurado, nenhuma obra existente lhe é 

efectivamente atribuída. O seu verdadeiro e inegável papel é como teórico 

de arte e escritor. Apenas como desenhador se lhe pode reconhecer algum 

papel digno de destaque.  

À parte do que se refere ao Álbum das Antigualhas e do Livro das Idades 

do Homem, não se conhece na realidade a sua obra artística. Enquanto 

desenhador criou uma série de imagens, cujos temas são variados: as 

antiguidades de Itália, temas religiosos, históricos, mitológicos e projectos de 

urbanismo, que nunca passaram do papel. Há apenas algumas notícias de 

obras de arte suas, mas são poucas. Podemos afirmar com segurança que a 

excelência da sua obra é teórico-filosófica. Cirillo Volkmar Machado encontra 

uma curiosa justificação para a ausência de obras de arte: 

Como a sua vida foi mais de Cortezão viajante, que de 
Artista, as obras que fez da Arte não podiam ser muito 
numerosas: elas se reduzem a algumas miniaturas para o 
Breviário de D. João 3º aos livros de Coro para Thomar, a 
outro livro de Desenhos, e Arquitecturas, feito nas suas 
viagens, que está no Escurial.72 

 

A sua Teoria da Arte é amplamente exposta nas seguintes obras: Da 

Pintura Antiga (1548); Diálogos em Roma (1548); Do Tirar polo Natural 

(1549); Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa (1571); Da Ciência do 

Desenho (1571). 

                                                           
72 Cyrillo Volkmar Machado- Collecção de Memórias, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922, 
p. 50 
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Dentro da obra artística destacamos O Álbum dos Desenhos das 

Antigualhas (1538-1540) e o Livro de Imagens das Idades do Mundo (com 

desenhos datados de 1545 a 1573) 

O Álbum dos Desenhos das Antigualhas (1538-1540), é um álbum de 

desenhos de Francisco de Holanda onde este reproduz com desenho à pena 

e a sépia, os tesouros que viu em Itália durante o percurso. Os desenhos 

foram supostamente elaborados in loco. Foram iniciados em finais de 1537 e 

terminados no máximo em 1540.  

Existem várias polémicas acerca destes desenhos e das suas datas reais. 

É perfeitamente possível que os desenhos do Álbum das Antigualhas, tenham 

sido copiados a partir de estampas, facto comum na época. Para além disso, 

o rigor que os desenhos apresentam também manifesta uma expressão 

pouco habitual nos desenhos feitos a tirar polo natural. 

A suspeita também se levanta porque alguns dos seus desenhos têm 

legendas escritas pelo próprio, com datas posteriores a 1540, onde faz 

referência a factos históricos facilmente comprovados, como por exemplo a 

referência à morte de rei Dom João III ou a referência à morte de Miguel 

Ângelo. A hipótese mais provável é a de que, mesmo depois de Holanda ter 

oferecido a obra ao rei D. João III, e este a ter passado para o Infante D. 

Luís e depois a D. António Prior do Crato, seu filho, conforme relata o próprio 

em Da Ciência do Desenho, em 1971, tenha continuado a ter acesso à obra e 

lhe tenha acrescentado desenhos e feito anotações a posteriori. Dom António 

prior do Crato terá sido o último a guardar em seu poder o Álbum dos 

Desenhos das Antigualhas, segundo indicação do próprio Francisco de 

Holanda: 

(…) y parece que del poder de este, después de 1580, 
pasó al vencedor de la guerra de Sucesión portuguesa; es 
decir, Felipe II de España.73 

 

O Álbum dos Desenhos das Antigualhas encontra-se na sala Máxima da 

Biblioteca do Mosteiro do Escorial, em Espanha. Muito se tem indagado 

                                                           
73 Elias Tormo- – Os Desenhos das Antigualhas que vio Francisco d’ Ollanda, Pintor Português 
(1538-1540) Madrid, 1940, p. 26 
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acerca de como esta obra lá foi parar. Vasconcelos sugere que teria sido 

confiscada pelo Rei Filipe II em 1580.74  

Elias Tormo, responsável pela mais prestigiada reprodução do Álbum das 

Antigualhas (1940), tem uma opinião bem diferente. Sugere que teria sido o 

próprio Francisco de Holanda a oferecer a obra a Filipe II, depois da morte 

de Dom Sebastião. Apesar do nacionalismo presente na obra de Francisco de 

Holanda é visível nos seus textos tardios uma forte desilusão e amargura, 

causada certamente pela forma como foi posto de parte e esquecido pela 

corte e pelo rei Dom Sebastião. É por isso perfeitamente possível que se 

tenha sentido impelido a tentar a sua sorte junto de Filipe II, até porque 

Holanda e seu pai sempre tiveram boas relações com Espanha. Segundo 

Elias Tormo, Holanda poderia sentir nesta aproximação uma última 

esperança em ver a sua obra finalmente publicada, esperança essa 

perfeitamente justificada, mas que infelizmente de nada lhe valeu. 

Dadas las relaciiones com d’Ollanda de Felipe II, 
tantos años antes de la extinction de la Casa de Avis, y las 
Mercedes y amistad del Rey mecenas (sobre todo 
mecenas de su gran biblioteca escurialense), parece los 
más probable pensar en que a la muerte del último Rey de 
Avis, el pintor correspondiera a las Mercedes de Felipe II 
ofreciéndole al Escorial su Códice-Album, quizás com la 
confianza o com la ilusíon en que lo publicara el Monarca, 
lo que había de suponer gran coste en el encargo de los 
grabados a hacer.75 
 

O Álbum das Antigualhas  foi, pela primeira vez em Portugal, editado 

pela Editora Livros Horizonte apenas em 1989, e até então só conhecia duas 

edições: a de Achile Pellizzari: Le Opere di Francesco de Holanda. II, Società 

Editrice Francesco Perella, 1915 e publicação espanhola do professor Elias 

Tormo acima mencionada, de 1940. 

O De Aetatibus Mundi Imagines (iniciado em 1545- 1547 e concluído em 

1573) é uma obra de carácter pictórico e é uma descrição visual e imagética 

das seis idades do mundo. Esta obra foi ‘descoberta’ por Francisco Cordero 

                                                           
74 Joaquim de Vasconcelos - Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa, Porto, 1879, pág. XXXV 
75 Elias Tormo – Os Desenhos das Antigualhas que vio Francisco d’ Ollanda, Pintor Português 
(1538-1540) Madrid, 1940, p. 25 
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Blanco na Biblioteca Nacional de Madrid (onde está pelo menos desde o 

século XVIII, de acordo com o selo-carimbo da biblioteca) em 1953.  

Cordeiro Branco tinha a intenção de publicar esta importante obra, porém, 

faleceu em 1960, e não chegou a concretizar o seu desejo. 

É só em 1983, que a obra é publicada por Jorge Segurado, na Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, onde são reproduzidos em fac-símile os 89 fólios 

que constituem o De Aetatibus Mundi Imagines.  

O total dos desenhos é de 155, 130 relativos ao tema central das 

Imagens das Idades do Mundo, 21 imagens acerca do Apocalipse, uma 

imagem de o “Anjo e o Apocalipse”, outra de “Afrodite e Eros”, um desenho 

com o título da obra e outro que se apresenta como conclusão da obra: o 

próprio autorretrato: 

Francisco D’Ollanda foi, em termo actual, um 
verdadeiro ilustrador, mas especial. Na verdade fez um 
trabalho de ilustração interpretando em desenho e em 
pintura os principais temas da Bíblia Sagrada, Antigo e 
Novo Testamentos e ainda o “Livro do Apocalipse” escrito 
por São João Evangelista, com o qual terminou 
brilhantemente DE AETATIBVS MVNDI IMAGINES. Na 
realidade, a sua obra mostra-nos só cenas fundamentais, 
as sínteses por ele escolhidas e interpretadas com a maior 
exactidão e respeito pelos textos respectivos, compostos 
artisticamente com a força das suas qualidades plásticas a 
até com a valentia de grande talento, como as da 
Criação.76 

 

Os desenhos são feitos à pena e tinta, com aguadas a sépia e outros 

coloridos a aguarela. Segundo indicações do próprio Francisco de Holanda, 

os desenhos são iniciados em 1545 em Évora, outros foram feitos em 

Santarém em 1547, outros em Almeirim em 1551. Entre 1551 e 1555, a obra 

é objecto de análise segundo os critérios pós-Concílio de Trento, por D. João 

III e três dominicanos.77 

                                                           
76 Francisco de Holanda, De Aetatibus Mundi Imagines, Edição Fac-Similada com estudo de 

Jorge Segurado, Lisboa, 1983, p. 25 
77  Conforme diz o próprio Holanda: “E quanto às imagens pintadas da Santíssima e admirável 

Trindade, na criação do mundo até ao dilúvio de Noéjá outrora as examinei a juízo e conselho 

do Católico e devotíssimo Rei D. João III e da Rainha Dona Catarina sua mulher, e do 
cristaníssimo Infante Dom Luís e ainda com três exímios teólogos da Ordem de São Domingos, 

a saber: Frei Tomé da Costa, Frei João da Cruz, e Frei Alfonso de Peralta, os quais todos 
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A qualidade destas imagens é admirável. Nestas imagens de cores vivas 

transmite com veemência e inspiração mística a sua visão artística das idades 

do mundo. 

Com efeito são desconcertantes (…). São 
surpreendentes mesmo fora de toda a referência 
cronológica, e ainda mais por parte de um artista do 
século dezasseis conhecido por aquele que mais exaltou a 
Antiguidade Clássica.78 

 

 Depois de uma longa paragem, cerca de cerca de vinte anos, retoma 

este códice em 1573.79 Com esta datação surge uma série de imagens que 

abrangem as cinco idades do Mundo e aproximando-se do final acrescentará 

o Apocalipse. 

O Da Pintura Antiga, obra concluída a 18 de Fevereiro de 1548, o 

Manuscrito dos Diálogos em Roma, que na verdade compõem o mesmo 

Tratado, concluído a 18 de Outubro de 1548 e Do Tirar polo Natural de 3 de 

Janeiro de 1549, são as principais obras teóricas que marcam a fase inicial 

de Holanda. 

Neste sentido, faremos uma breve análise da obra de Francisco de 

Holanda, seguindo a ordem diacrónica da sua produção literária. A sua 

primeira e mais importante obra teórica é o Da Pintura Antigua, esta é 

também a primeira obra portuguesa a elaborar de forma exclusiva e 

sistemática uma reflexão acerca da arte. 

O Da Pintura Antiga e os Diálogos compõem uma unidade, trata-se de 

um só texto que contém dois livros, cada um com o seu prólogo. Do ponto 

de vista formal, está dividida em duas partes: no primeiro livro, Holanda 

expõe a sua teoria acerca da pintura e do pintor do ponto de vista filosófico, 

metafísico e estético.  

                                                                                                                                                                          

unanimemente aprovaram e confirmaram que todas estas coisas foram pensadas e pintadas 

conforme o sentido da Igreja Católica e da Sagrada Escritura” Ibidem, fol. 2r, p. 272 
78 Sylvie Deswarte - As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Lisboa: INCM, 

1987, p. 9 
79 “É possível que tal abandono tivesse sido causado pelas mortes sucessivas do infante Dom 
Luís (1555) e do Rei Dom João III (1557) aos quais devia destinar esta obra desde o princípio.” 

Ibidem, p. 36 
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O Segundo Livro é um texto constituído por quatro diálogos onde vultos 

importantíssimos do Renascimento participam. Personalidades como Miguel 

Ângelo e Vitória Colonna argumentam com o próprio Francisco de Holanda 

num estilo tipicamente cortesão acerca de preceitos e aspectos mais práticos 

e sociais da pintura, em forma de diálogo. Apesar desta unidade, eles são 

portanto distintos e consideradas obras autónomas, não deixando de ser um 

todo ideologicamente homogéneo. 

Los Diálogos se manifestan como ilustracíon retórica, 
como exemplum de una específica teoria, que despliega 
sus argumentos bajo formas dishomogéneas, pêro de un 
modo sistemático.80 

 
O manuscrito original desta obra encontrava-se em Madrid em 1790, na 

posse de D. José Calderón, passou depois para a posse do seu amigo Diogo 

de Carvalho e Sampaio, encarregado de negócios de Portugal em Madrid. 

Este emprestou-o a Monsenhor José Joaquim Ferreira Gordo, que fez uma 

cópia manuscrita dos Diálogos que se encontra ainda hoje na Academia das 

Ciências de Lisboa. Do manuscrito original nada se sabe, parece que 

desapareceu. 

Publicada por acordo da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, 

em 1921, e com o acordo do Director Sr. Conde de Romanoles, a tradução 

da obra feita por Manuel Denis, no tempo do Rei Felipe II, do texto 

português de Francisco de Holanda, é contemporânea do próprio e data de 

1563. 

Manuel Denis era também português e pintor, criado em Castela, quase 

desde a sua infância. Segundo Sousa Viterbo, foi pintor de Dona Joana, 

Princesa de Portugal e Infanta de Castela. Foi também pintor de Felipe III. 

A sua tradução, tal como o texto original de Holanda, ficou esquecida 

durante largos séculos. O manuscrito permaneceu inédito até 1921, quando 

a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se decidiu pela 

sua publicação. 

                                                           
80 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Introdução e notas de Angél González Garcia, 

Lisboa: INCM, 1984, p. XVIII 
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Este manuscrito (de Manuel Denis) fora propriedade do escultor galego 

Felipe de Castro, um dos fundadores da Academia. 

A tradução de Manuel Denis era naquela época muito mais conhecida do 

que a obra original de Francisco de Holanda cujo paradeiro era 

desconhecido. Sabia-se que estava em Madrid, numa biblioteca de um 

particular, possivelmente da nobreza, mas sem grandes certezas, e sabia-se 

ainda que havia uma cópia. 

A publicação que só tardiamente se fez, foi ansiada por muitos autores 

que a ela se referiram e não ao original de Holanda. 

Ceán Bermúdez cita a tradução castelhana de Manuel Denis, pertencente 

à Academia. Refere-se à obra com as seguintes palavras: 

En fin, es la mejor que tenemos en nuestro idioma, y 
acaso excederá a las que hay en otros sobre la matéria, 
por lo que debiera imprimirse para instruccíon y 
adelantamiento de todos los que siguen las bellas artes81. 

 

Também Menendez Pelayo, que sempre ansiou a publicação desta obra:  

La Academia prestaria eminente servicio a la historia de 
las artes espanolas dando a luz este precioso y solitário 
manuscrito82. 

 

A Academia, já tinha colocado a hipótese por diversas vezes de publicar 

esta obra, e para tal tinha até analisado os seus escassos recursos, mas tal 

não foi possível. Nos 40 anos que antecederam esta publicação, o Doutor 

Joaquim Vasconcelos, historiador português, que se dedicou com afeição à 

memória de Holanda, editou no Porto em 1918, a sua obra. Ao apresentar a 

mesma à Academia em Madrid, o director, Conde de Romanoles, que 

presidiu essa sessão, depois de ouvir Vasconcelos, afirmou que pagaria essa 

impressão se Elias Tormo a tomasse a seu cargo.  

A tradução de Denis segue a linha das traduções literais, e por esse 

motivo certas passagens chegam a perder o sentido. Parece ter traduzido ao 

estilo, “palavra por palavra”. É evidente a sua falta de preparação literária, 
                                                           
81 Ceán Bermúdez, Diccionário Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
Espana, edição académica de 1800, no artigo “Holanda” (p. 292-96) 
82 Menendez Pelayo - Historia de las Ideas Estéticas, Vol. IV, 2ª ed, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Santander, Aldus S.A. de Artes Gráficas, MCMXLVII, p. 52 
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visível na sua simplicidade e por exemplo na sua pontuação um pouco 

arbitrária. 

Em 1846 e 1847, o Conde A. Raczynski, escreve as obras Les Arts en 

Portugal e Dictionnaire Historico-Artistique du Portugal, editados em Paris, 

onde divulga em primeira mão Francisco de Holanda e a sua obra: De la 

Peinture Ancienne, traduzido por M. Roquemont; editado por Raczynski em 

Les Arts en Portugal, Paris, 1846. 

A divulgação das suas teorias chegou demasiado tarde. Apesar de 

internacionalmente conhecido, as referências estrangeiras que lhe foram 

feitas, prendem-se com o conhecimento que este teve de Miguel Ângelo. Em 

Portugal o desconhecimento desta figura chega a ser constrangedor.  

É só no final do século XIX que as suas obras se tornam conhecidas e 

acessíveis através da divulgação, que é feita pelo Conde A. Raczynski, como 

se expôs acima, e por Joaquim de Vasconcelos que, publica as principais 

obras teóricas de Holanda, em 1890-92, em folhetim no semanário do Porto 

A Vida Moderna. Mais tarde Vasconcelos publica uma edição completa em 

volume, englobando Da Pintura Antiga e Diálogos em Roma (Porto: 

Renascença Portuguesa, 1918). 

A obra Do Tirar pelo Natural de 1549, escrito apenas um ano depois do 

Da Pintura Antigua é um pequeno tratado que reflecte acerca da arte de 

retratar ao vivo. Do ponto de vista filosófico a obra é pobre e nada de novo 

acrescenta face às ideias desenvolvidas no Da Pintura Antigua. Do ponto de 

vista artístico, trata-se de uma obra importante pois recolhe e expõe de 

forma clara e sintética uma série de preceitos e questões de índole prática, 

que os pintores devem ter em conta quando se dedicam à arte do retrato ao 

vivo.  

No prólogo desta obra, diz Holanda que tinha recentemente escrito sobre 

a pintura num volume em dois livros83, e que Braz Pereira (o único 

interlocutor deste diálogo que intervém com o próprio Francisco de Holanda 

que aqui assume o pseudónimo de Fernando), lhe encomendou, que no fim 

desse volume acrescentasse algum texto que tratasse do assunto que 

                                                           
83 Francisco de Holanda – Do Tirar polo Natural, Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 12 
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abordaram os dois com tanto entusiasmo, a saber: o retrato ao vivo. 

Conforme o prometido, esta obra surge menos de um ano depois e pelo 

acima exposto, podemos concluir que se trata de uma espécie de 

prolongamento do Da Pintura Antigua.  

Em relação ao paradeiro de Tirar Polo Natural, também o seu original se 

perdeu, tendo um percurso igual ao Da Pintura Antigua. Sabe-se que em 

1790 a obra se encontrava na posse de D. José Calderón e que depois 

passou para o poder do seu amigo Diogo de Carvalho e Sampaio, que terá 

emprestado a obra a Monsenhor José Joaquim Ferreira Gordo com o 

objectivo de este fazer uma cópia, cópia essa que está na Academia das 

Ciências de Lisboa, através da qual, Joaquim de Vasconcelos publicou a 

mesma obra em 1892 em folhetim do semanário A Vida Moderna, no Porto. 

A tradução castelhana Do Tirar Polo Natural, feita por Manuel Denis em 

1563, será tal como sucedeu com a sua tradução de da Pintura Antigua, 

publicada em 1921 pela Real Academia de Belas Artes. A edição mais recente 

é a de Livros Horizonte, de 1984, que tomou como base a edição de 

Vasconcelos.  

Um longo período, de 22 anos separa esta última obra das suas duas 

últimas: as obras tardias Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa e o Da 

ciência do Desenho são manuscritos que Holanda começou a escrever em 

1570 e que dirigiu a Dom Sebastião em 1571. Estes manuscritos originais 

encontram-se na Biblioteca Nacional da Ajuda, depois de terem sido 

resgatados em 1748 da Biblioteca do Conde Redondo, biblioteca essa que 

terá sido comprada pelo Rei D. José que terá ido com a corte para o Rio de 

Janeiro e voltado com ela em 1822. Em 1814 foi mandada fazer uma cópia 

manuscrita que está ainda hoje na Academia Real das Ciências de Lisboa. 

Esse período que separa as primeiras obras destas últimas será 

responsável por uma mudança profunda de atitude: de um entusiasmo 

classicista, Holanda passa a um melancólico fervor religioso. 

Em De Quanto serve a Ciência do Desenho, Holanda retoma alguns 

conceitos básicos que havia tratado em Da Pintura Antigua, mas com uma 

nova função: a de lembrar a D. Sebastião a importância e a dignidade da 
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Pintura, em tempos em que esta está ainda mais esquecida. Por não haver 

em Portugal um reconhecimento da Pintura, Holanda propõe-se mostrar ao 

Rei como pode ela servi-lo em tempo de paz e em tempo de guerra, servindo 

ao rei e ao reino assim como à Igreja. Nesta obra, marcada profundamente 

pelas alterações provocadas pelo Concílio de Trento, Holanda aposta 

sobretudo num marketing da utilidade e da superioridade de um rei que 

protege as artes, numa tentativa um pouco desesperada de passar a ideia de 

que as artes não estão a ser devidamente valorizadas e que ele Francisco de 

Holanda ainda pode ser útil ao reino com a sua arte. 

O Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa é a segunda obra tardia de 

Holanda e data também de 1571. Trata-se de um tratado de urbanismo, que 

contém projectos de renovação para Lisboa. Holanda considerava Lisboa 

uma cidade desordenada, cuja aparência não combina com a sua 

importância, a cabeça deste reino. Holanda projecta para a capital do reino 

equipamentos urbanos que a possam modernizar e reabilitar como por 

exemplo: fortificações, aquedutos, pontes84, fontes, cipos, etc… 

Infelizmente, este tratado foi absolutamente desprezado por D. 

Sebastião e as suas ideias e projectos caíram no esquecimento. 

Do Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa existe uma edição crítica 

feita por Joaquim de Vasconcelos, no Porto em 1879, texto anotado mas sem 

as preciosas imagens. Em Espanha foi também editado, em Madrid, em 

1929, pelo Arquivo Espanhol de Arte e Arqueologia.  

Ainda em relação a esta obra, existe a reprodução fotográfica feita por 

Mário Novais do Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa e do Da Ciência do 

Desenho, publicada em fac-símile por Jorge Segurado na obra Francisco 

D’ollanda, Lisboa, Edições Excelcior, 1970, e que é uma mais-valia que nos 

permite facilmente contactar com o manuscrito. 

Em 1983, Angel Gonzáles Garcia, através da Imprensa Nacional- Casa da 

Moeda, publica o Da Pintura Antiga, numa edição crítica que foi apresentada 

cinco anos antes como Tese de Doutoramento na Universidade Complutense 

de Madrid. Por defender que o Da Pintura Antiga é um tratado 

                                                           
84 Ver Fig. 9 
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ideologicamente homogéneo, incluí os Diálogos em Roma, como Livro 

Segundo, argumentando que este constitui uma espécie de ilustração 

retórica da teoria exposta no primeiro livro, o Da Pintura Antiga. 

Entre 1984 e 1989, a Editora Livros Horizonte publica todas as obras 

teóricas e ainda o Livro das Antigualhas. 

Como se pode constatar, por uma série de contingências históricas, a 

sua obra só a partir do séc. XIX começa efectivamente a ser alvo de análise 

e discussão.  
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Capítulo II 

 
 
O Estatuto Liberal do pintor na obra de Francisco 
de Holanda 

 

 

1- Estatuto do Artista no Renascimento: De artesão a 

Génio 

 

 

 

Durante o Renascimento deu-se uma profunda transformação de 

ponto de vista, relativamente ao entendimento do humano e do seu papel no 

mundo. Em grande parte, sob a influência do mundo clássico, uma nova 

compreensão renasce, abrindo o caminho a uma dignificação do trabalho 

artístico, enquanto produção humana. 

Como lembra André Chastel, o termo “artista” não existia no 

Renascimento, e o próprio Vasari, já em pleno século XVI, dedicou a sua 

obra Vitae, aos “artífices do desenho”.85 Esta ausência do termo “artista”, é 

bem reveladora de como, ainda que empenhados na luta pela dignificação 

do artista, estes humanistas estavam ainda eles próprios imbuídos de todos 

os preconceitos da época. 

O carácter técnico da arte e o conceito de artífice são exaltados, a par 

de uma crescente importância social.  

O século XV é um dos séculos da técnica. E por 
técnica devemos entender o jogo preciso dos 
instrumentos e a sua exploração total, tanto na 
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organização do espaço como no domínio da 
representação.86 

 

Na verdade, só depois do Renascimento é que se inicia o 

reconhecimento de um estatuto intelectual do artista enquanto tal, 

reconhecimento esse, para o qual, mais de dois séculos de cultura italiana 

abriram necessariamente o caminho. É só com o aparecimento das 

Academias e o com o fim das Oficinas, que se pode falar de uma mudança 

institucional e social do entendimento do papel do artista, ou antes da 

passagem de artífice a artista: 

A sociedade abre-se aos artífices e todos os 
caracteres se esboçam, desde o artesão dócil ao génio 
insolente, que atrai a atenção do executor simpático e 
criativo ao perito introvertido, melancólico e solitário, do 
artista devoto ao cínico sem escrúpulos. (…) o artista 
converteu-se numa personagem«cultural».87 

 

Em Alberti, começa-se a configurar a problemática fenomenológica da 

perspectiva subjectiva de cada artista, que não pinta as coisas tal como são 

mas sim como as vê, na dependência do seu ponto de vista, que é de cada 

vez, único. Para Alberti, o artista não consegue copiar apenas o que vê, mas 

dá de imediato uma interpretação, faz uma construção subjectiva da 

realidade, a “Bela aparência das coisas”. Vasari defende a importância de 

cada artista encontrar o seu estilo único de pintar e critica os pintores que se 

imitam, por exemplo refere-se a Rafael, dizendo que cada artista deve 

contentar-se em fazer livremente aquilo que o seu instinto natural e a sua 

natureza interior permite, e não se envolver em esforços que culminam em 

vergonha e prejuízo para o próprio, referindo-se aqui, especificamente à 

tendência dos artistas do séc. XVI, imitarem Miguel Ângelo. 

Artistas como Leonardo da Vinci, com uma importância social decisiva, 

reivindicavam o estatuto de ciência para a pintura: 
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Uma ciência assim tem com a natureza divina a 
mesma relação que as suas obras têm com as obras da 
natureza.88 

 
Era importante evidenciar o aspecto intelectual e mental da pintura, 

para que esta não fosse apenas associada ao trabalho manual, e assim se 

pudesse estabelecer a diferença entre artistas e artesãos. Alberti, tem um 

importante papel nesta luta pela dignificação do pintor, e o seu tratado De 

Pictura, faz muitas alusões a esta questão. Veja-se a seguinte citação, em 

que Alberti estabelece uma clara diferença entre as disciplinas mentais e as 

manuais que o estudante de pintura tem de aprender: 

Las cosas dichas sobre la superficie y la 
interseccíon nos eran imprescindibles a nuestro propósito. 
A continuacíon instruiremos al pintor cómo puede imitar 
com su mano lo que há concebido com su mente. (...) 

Por todo ello, la pintura fue honrada por nuestros 
mayores com un honor primordial, de manera que, 
mientras todos los demás artífices fueron llamados 
artesanos, sólo el pintor no estaba incluido entre ellos.89 
 

Grande parte da argumentação a favor da dignidade do artista no 

Renascimento, fundamentava-se na ideia de que na Antiguidade Clássica a 

arte era tida em elevada conta, assim como os artistas, e que era comum 

reis e grandes personalidades apoiarem as artes, ou até praticarem eles 

próprios as artes do desenho. Curiosamente, em Francisco de Holanda, um 

século depois encontramos esta mesma argumentação recorrente. 

Na verdade, o estatuto do artista começou a tornar-se elevado no séc. 

XV em Itália. Em geral a admiração pelos artistas sofreu um crescimento, 

que se viria a tornar ainda maior no séc. XVI, atingindo o seu esplendor 

quando o adjectivo “divino” foi atribuído a Miguel Ângelo. 

Apesar de, a meio do séc. XV, em Itália ainda se discutir acerca da 

admissão da Pintura e da Escultura nas artes liberais, os artistas gozavam já, 

de um elevado estatuto, eram respeitados por todos e alguns até ocupavam 

importantes cargos administrativos em Florença. 
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No séc. XV e XVI, teóricos e humanistas começam a identificar a 

produção artística, com uma espécie de produção demiúrgica, ou seja, com a 

criação de uma segunda natureza. É precisamente neste movimento teórico 

que se inscreve Francisco de Holanda, que ao longo da sua estética e teoria 

da arte, não se cansa de comparar o poder criativo do artista, ao poder 

demiúrgico de Deus. Que maior prova de superioridade poderia ser atribuída 

aos artistas? Holanda vai encontrar no acto da criação do mundo, o 

fundamento metafísico para a criação artística. Para além de uma teoria 

filosófica, existe em Francisco de Holanda uma argumentação de carácter 

social, na qual ele se sente existencialmente comprometido. No Prólogo Da 

Pintura Antiga, por exemplo, deixa bem claro o seu objectivo: dar o merecido 

lugar e louvor à Pintura! Por falta de esforço dos seus mestres ou mesmo por 

ignorância, a Pintura não ocupa o lugar que merece no Portugal do seu 

tempo: 

A qual, ainda que da luz de Vossa Alteza e da 
clemência e do favor de seus gloriosos irmãos e dos 
passados Reis de Portugal, é inda n’estes reinos desejada; 
todavia não está em seu perfeito valor e credito, por culpa 
de quem o melhor não entende.90 

 

O objectivo de Holanda torna-se ainda mais nobre, se pensarmos que 

o Da Pintura Antiga é o primeiro livro escrito sobre Pintura, em língua 

portuguesa. O facto de nunca ter chegado a ser impresso revela bem o 

desprezo pelo tema e a urgência de Holanda em reflectir sobre o tema: 

Mas parecerá agora muito grande cousa dizer eu o 
que desejo della em linguagem português, assi é mal 
conhecida.91 

 

O facto de Holanda ser um artista que escreve sobre arte não é um 

facto apenas original em Portugal. Em Itália muitos dos humanistas que 

defendem a importância da arte e dos artistas não têm qualquer ligação às 

artes, mas apenas às letras e as suas preocupações têm uma origem 

meramente mercantil. 

                                                           
90 Francisco de Holanda- Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 7 
91 Ibidem, p. 8 



69 

 

A defesa e protecção das artes feita pelos humanistas não significa 

necessariamente uma alteração social da situação dos artistas, mas tão-

somente uma tendência de desenvolvimento e do aumento da procura no 

mercado da arte: 

O aumento de encomendas de obras de arte na 
Renascença provoca a ascensão do artista do nível de 
artesão pequeno burguês para o de trabalhador intelectual 
livre, classe que nunca antes tivera quaisquer raízes, mas 
que agora começa a desenvolver-se, económica, segura e 
socialmente consolidada, muito embora de modo nenhum 
se torne um grupo uniforme92 

 

Os humanistas tiveram o papel de atestarem o carácter intelectual do 

trabalho dos artistas. Desta relação, mútuos dividendos se podem assinalar: 

aos artistas convinha-lhes esta protecção dos humanistas para que 

pudessem afiançar o seu nível intelectual e afastarem-se gradualmente da 

associação ao trabalho meramente manual, e aos humanistas convinha-lhes 

conquistar a simpatia dos artistas, uma vez que estes eram também veículo 

da propaganda ideológica das suas teorias. É apenas no Renascimento que 

surge esta ligação tão sensível entre o Humanismo, as letras e as Artes.  

Apesar de ser comum recorrer ao exemplo da Antiguidade Clássica 

como forma de assegurar a dignidade do artista, este não passava de mero 

executor mecânico e apenas ao poeta era considerada alguma elevação 

intelectual, como é o caso de Homero e dos tragediógrafos postos quase em 

pé de igualdade com os filósofos. 

A opinião acerca da arte e do papel dos artistas foi alvo de profundas 

alterações. Na transição do período medieval para o renascentista, o artista 

desempenhava um papel bastante humilde, não passando de mero artesão, 

executante de obras de arte, por encomenda. Os artistas trabalhavam em 

oficinas com artesãos especializados e o resultado do seu trabalho era 

colectivo e não individual.  

Na Idade Média, as “Sete Artes Liberais” integravam o estudo 

tradicional escolástico. A Pintura estava excluída deste ilustre grupo, apesar 
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de fazerem parte dele a Música e a Poesia. Os Pintores pertenciam então à 

medíocre classe das “Artes Mecânicas”, da qual faziam parte variadíssimos 

trabalhadores manuais, como por exemplo: barbeiros, latoeiros, fundidores, 

etc. Os primeiros artistas associados à Renascença, foram socialmente 

considerados meros artesãos, sujeitos às regras das guildas e sem uma 

educação teórica ou artística. Tal como quaisquer outros artesãos, os 

pintores aprendiam o seu ofício em oficinas com uma instrução de índole 

prática. É como aprendizes e junto de mestres que os primeiros pintores 

adquiriram os seus conhecimentos: 

Mas as principais oficinas de artistas da primitiva 
Renascença iniciam, apesar da sua organização ainda 
fundamentalmente semelhante à dos artesanatos, 
métodos de ensino mais individuais.93 

 

Os aprendizes começam a escolher os melhores mestres, 

considerados como os primeiros professores, consoante a qualidade do seu 

ensino artístico. Esta aprendizagem artística, dava-se primeiramente através 

da realização de simples tarefas, em que o aprendiz é um misto de aluno e 

ajudante do seu mestre: como por exemplo, a preparação de tintas ou a 

impressão de gravuras, passando progressivamente para a transposição de 

composições para painéis, para a execução de pormenores em fundos ou 

vestuários.  

Neste tipo de oficina dominada por um espírito colectivo e comunal, é 

difícil esperar da obra de arte uma autêntica expressão da personalidade 

individual do artista: 

A pretensão de independência para construir todo o 
trabalho, desde a primeira à última pincelada, e a 
inapetência para cooperar com alunos e ajudantes nota-se 
pela primeira vez, em Miguel Ângelo, que a esse respeito 
também é o primeiro artista moderno.94 

 

Até ao fim do século XV, o espírito do artesanato domina a actividade 

artística e manifesta-se sobretudo no facto de artistas conceituados da 
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época, como Botticielli ou Fillippino Lippi, continuarem a receber encomendas 

menores de natureza técnica, como por exemplo: estandartes, letreiros, 

insígnias de lojas, objectos decorativos, etc. É importante salientar que, por 

esta altura, não era posta em causa a dignidade do artista ao aceitar este 

tipo de trabalho. 

É, na realidade bastante mais tarde, com Vasari e Miguel Ângelo que 

esta preocupação começa a fazer parte dos pensamentos dos artistas. Certos 

trabalhos manuais começam a ser considerados incompatíveis com a 

dignidade do artista e aquilo que define o seu trabalho: a intelectualidade e a 

invenção, como marcas do génio individual. 

Os artistas enquanto classe social estavam ao nível do pequeno 

comerciante e salvo as excepções dos artistas que trabalhavam para as 

cortes ou para um patrono em especial, a sua situação económica não era 

muito brilhante mas também não era de todo miserável. De todos os artistas 

do Renascimento foram sem dúvida os italianos, como Francisco de Holanda 

notou, os mais bem pagos. Entre outros motivos, porque os artistas italianos 

foram os primeiros a libertar-se progressivamente das guildas e a 

trabalharem para as cortes ou para príncipes e déspotas italianos.  

Para Arnold Hauser, a libertação das guildas deve-se a uma questão 

meramente económica e social: os serviços dos artistas eram necessários a 

uma burguesia crescente, isto é, a sua emancipação não se deve 

necessariamente a uma aguda tomada de consciência acerca da sua 

dignidade ou estatuto liberal.95 

Na Península Ibérica, o alcance do problema tem outra dimensão, 

quando comparada com Itália. No que respeita à Tratadística é de notar uma 

maior preocupação com aspectos de índole prática e social por parte dos 

teóricos espanhóis, preocupação essa, que também está presente em 

Francisco de Holanda sobretudo nos Diálogos em Roma. Em Espanha, no 

século XV, segundo uma lei do Rei Dom João II, os pintores tinham o mesmo 

estatuto social que os cavaleiros e as suas obras eram equivalentes a 

mercadoria: 
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Lo que los pintores espanoles y sus defensores 
anhelaban era, no solo la demonstratíon de que la Pintura 
era tan buena y mejor que la Poesia y las demás Artes, 
sino que sus profesores no eran “oficiales” o gente de 
oficio, ni sus obras “mercadorías”; y que por ello, tenían 
derecho a los privilégios de los profesores de las outras 
Artes.96 
 

Convém lembrar que esta defesa da dignificação e do aspecto 

intelectual da pintura, não foi comum a todos os teóricos de arte italianos. É 

curioso notar como esta parece ser uma preocupação mais presente nos 

humanistas do que em alguns artistas do século XV. O caso de Cennino 

d’Andrea Cennini, é revelador dessa falta de consciência de classe dos 

pintores. No seu tratado de Pintura intitulado Libro dell’Arte, Cennini inicia o 

seu III capítulo caracterizando o desenho e a pintura de operações manuais, 

o que para a época é extremamente depreciativo. 

The basis of the profession, the very beginning of 
all these manual operations, is drawing and painting.97 

 

A grande transição de um entendimento da arte como processo 

intelectual e o seu respectivo afastamento dos processos artesanais, deve-se 

sobretudo às alterações na educação artística. A passagem da oficina para a 

escola será decisiva, dando-se lugar a um corpo de doutrinas académicas 

assentes em ideias com fundamentos científicos. As Academias veem 

preencher esta lacuna, fornecendo aos artistas como base, um conhecimento 

teórico que sustente a sua sabedoria prática. Só em pleno século XVI é que 

as Academias vêm trazer a emancipação tão esperada pelos artistas: 

Em 1540, Paulo III tinha emancipado oficialmente 
Miguel Ângelo e Pierantonio Ceccheni da corporação (ars 
scalpellinorum). Em 1571, Cosimo de Médicis faria o 
mesmo a todos os artistas. A peroração de Giorgio Vasari 
tinha conseguido o seu objectivo. Entretanto era criada a 
Academia do Desenho, que garantia aos artistas o 
estatuto não artesanal desejado pelas artes maiores. A 
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História da Arte, 1976, p. 29 
97 Cennino D’Andrea Cennini – The Craftsman’s Handbook, The Italian “Il Libro dell’ Arte”, New 

York, Dover Publications, Inc, 1933, p. 3 
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discriminação fatal entre artista e artesão começava a 
concretizar-se.98 

 

Leon Battista Alberti terá um papel decisivo, destacando a matemática 

como fundamento comum das artes e das ciências, unindo-as assim através 

de território seguro. Da matemática decorre naturalmente a proporção e a 

perspectiva, os mais importantes fundamentos das artes visuais: 

It would please me if the painter were learned as 
possible in all the liberal arts, but first of all I desire that 
he know geometry.99 

 

Nasce assim uma nova concepção de arte: a arte científica, não só 

pela sua dependência estrutural da matemática, mas também pela sua 

ligação cada vez mais reconhecida às leis empíricas do mundo físico. O 

artista é aquele que é capaz de representar, como se através de uma janela 

se visse o mundo, com absoluta fidelidade e respeito ao mundo exterior. 

Com Alberti a Pintura atinge o estatuto de ciência exacta! 

O argumento apresentado era sempre o da 
dimensão espiritual, científica ou poética da arte. A frase 
de Leonardo: «A pintura é coisa mental», volta a ser 
debatida. Recusando a discussão, Miguel Ângelo afirmava 
simplesmente que o artista merece um estatuto de 
intelectual: «Pinta-se não com as mãos mas com o 
cérebro.»100 

 

Leonardo Da Vinci irá um pouco mais longe que Alberti, fazendo 

associar a superioridade da pintura, não só à sua dependência da 

matemática e das ciências naturais, mas também ao talento do artista, 

equivalente ao génio poético. Daqui decorrerão uma série de interessantes 

considerações em que Leonardo compara a Pintura à Poesia e defende a 

superioridade da primeira. Francisco de Holanda é herdeiro desta posição 

não obstante o século e meio que os separa no tempo.  

Pela primeira vez, o artista começa a ser elogiado pela sua força 

criadora, e o artista na sua individualidade ganha uma enorme importância. 

                                                           
98 André Chastel- “O Artista” in O Homem Renascentista, Lisboa: Presença, 1991, p. 190 
99 Leon Battista Alberti, On Painting, New Haven and London, Yale University Press, 1966, p. 90 
100 André Chastel – Op. Cit. p. 181 
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Os artistas começam a assinar as suas obras. Começam a ser registadas as 

biografias dos artistas, veja-se o caso magistral das Vitae de Vasari, e 

também se começa a verificar uma tendência para o artista fazer o seu 

autorretrato, não necessariamente como um tema independente, podem ser 

representados apenas de forma discreta como figurantes dos seus próprios 

quadros. Uma nova autoconsciência surge na classe artística que chega 

mesmo por vezes a desligar-se da dependência da encomenda e a trabalhar 

livremente em projectos que os entusiasmam mais. Deixam de ser artesãos 

ao serviço de mecenas, e assumem-se como artistas no sentido moderno do 

termo, assumindo o seu ingenium.101 Apesar desta crescente glorificação do 

artista, podemos afirmar que o quadro institucional das profissões artísticas, 

só se começou a alterar com a criação das Academias, que muito contribuiu 

para o estatuto do pintor ganhar legitimidade.102  

É nos costumes e no comportamento que se fazem sentir as 

alterações: 

A sociedade abre-se aos artífices e todos os 
caracteres se esboçam, desde o artesão dócil ao génio 
insolente, que atrai a atenção do executor simpático e 
criativo ao perito introvertido, melancólico e solitário, do 
artista devoto ao cínico sem escrúpulos. (…) o artista 
converteu-se em personagem «cultural».103 

 

No século XVI, artistas como Rafael e Ticiano atingem estilos de vida 

glamorosos, como é relatado por Vasari, Rafael por exemplo leva uma vida 

mais própria de um pintor do que de um senhor, e Ticiano tornar-se-á conde 

e membro da corte imperial de Carlos V: 

                                                           
101 “ (…) o artista reivindica, por vezes ostensivamente, uma liberdade de invenção que 
ultrapassa um tanto a noção originária de serviço. E fá-lo sobretudo porque o cliente, confraria, 

bispo, ou grande senhor, sente orgulho em ter na sua capela ou no seu gabinete um Boticelli, 
um Mantegna, um Ticiano” Ibidem, p. 186 
102 “Intellectualisation, dématérialisation, individualisation: à travers ces nouveaux critères 
d’excellence, le sélection académique offrait à ses bénéficiaires un double agrandissement. 
C’est, d’abord, l’agrandissement par ce prolongement de soi dans le temps que représente la 
notoritété attaché à une instituition durable (…); et c’est l’agandissement par cette élévation 

dans l’espace des positions que représente l’inclusion dans un collectif prestigieux.” Nathalie 

Heinich, Du Paintre a l’artiste, artisans et académiciens a l’age classique, Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1993, p. 11-12 
103 André Chastel – Op. Cit. p. 179 
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The invincible emperor was so pleased by Titian’s 
work that, once they had met, he would never be painted 
by anyone else; and every time Titian did his portrait he 
made him a gift of a thousand crowns in gold. His Majesty 
also ennobles Titian, giving him a pension of two hundred 
crowns, secured on the Treasury of Naples.104 

 

Será, no entanto, com Miguel Ângelo que o esplendor máximo do 

génio artístico será alcançado. Como tanto insiste Francisco de Holanda, a 

sua superioridade é tal, que se pode dar ao desplante de mostrar 

desinteresse por honras públicas, por desprezar títulos e distinções, de falar 

com certa arrogância com príncipes e papas, etc. Com Miguel Ângelo, atinge-

se algo de novo: já não é a arte que é alvo da admiração, mas o artista ele 

próprio que passa a ocupar o lugar de culto. Inicia-se o culto do génio, e a 

partir daqui, este privilégio torna-se extensível a outras grandes figuras do 

séc. XVI. É famoso o episódio / lenda em que o próprio Imperador Carlos V 

se teria levantado para apanhar o pincel a Ticiano, que caíra, enquanto este 

o retratava. 

Vasari terá também um papel fundamental nesta propaganda a favor 

da dignidade dos artistas. Ao longo das suas Vitae faz diversas referências a 

aspectos como, honras e prémios que diversos pintores receberam, bem 

como, quando havia origem aristocrática dos mesmos. É de salientar 

também a sua insistência em referir as honrosas sepulturas que os artistas 

receberam, o que é obviamente revelador do alto estatuto que teriam 

atingido em vida e prova inegável da sua elevada condição social para a 

época. Podemos sobressair talvez a sepultura de Rafael no Panteão em 

Roma e a de Miguel Ângelo, que estaria sepultado em São Pedro no 

Vaticano, se o seu corpo não fosse reclamado por Florença, sua cidade natal. 

Está sepultado em Santa Croce, junto das mais ilustres figuras. Não devemos 

esquecer que em épocas muito posteriores a esta, artistas como por exemplo 

Mozart, que apesar de idolatrado em palácios europeus, não poderia ousar 

comparar-se com a nobreza de sangue e o seu funeral foi realizado nas mais 

humildes condições. 

                                                           
104 Vasari- The Lives of the Artists, Great Britain: Penguin Books, 1965, p. 465 
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O estatuto do artista atinge o seu auge e esta é a uma das heranças 

mais originais da Renascença: o culto do génio artístico: 

O génio como consubstanciação dessa energia e 
espontaneidade, torna-se o ideal em que se entronca a 
suprema expressão da natureza do espírito humano e a 
sua força sobre a realidade.105 

 

Esta noção permite a verdadeira manifestação da concepção 

individualista do artista, presente na ideia de que a obra de arte é 

manifestação de uma personalidade independente, que transcende a 

tradição, as regras, os canons e o próprio mundo exterior. Esta noção que é 

devedora do Renascimento mas que por outro lado se afasta dele é a que 

abre as portas ao Maneirismo e à livre manifestação das maneiras. 

Esta é a grande novidade que, contrariando as ideias medievais 

permite a superação dos limites e das cópias e dá lugar à criatividade e à 

subjetividade única do artista. Estão lançadas as bases para a teoria do 

Génio, da qual Francisco de Holanda é porta-voz! A valorização da 

originalidade, da subjectividade e da espontaneidade individuais, bem como 

a ideia de que o talento é inato, veem definitivamente substituir os 

postulados que ainda se reiteravam no alto Renascimento: a cópia rigorosa 

do mundo exterior, o apoio acrítico da matemática, o seguimento dos 

cânones, o plágio legitimamente aceite, etc. 

O auto reconhecimento da persona surge com este novo 

entendimento da concepção artística que permite, não só a manifestação da 

individualidade artística, como o seu próprio reconhecimento e o surgimento 

de uma reflexão teórica acerca dessa questão, como é o caso da reflexão de 

Francisco de Holanda. Nasce uma figura, o génio: um misto entre a 

aprendizagem e o talento inato, uma personalidade excêntrica, a realização 

da ideia individual, a celebração da invenção, do mundo interior, da 

criatividade e da originalidade, em suma um novo mundo do homem e para 

o homem. 

                                                           
105 Arnold Hauser, História Social da Arte e da Cultura, Renascença, Maneirismo e Barroco, vol. 

III, Vega Estante Editora, p. 95 
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O génio artístico dá origem a uma espécie de nascimento de uma 

aristocracia artística ou intelectual que se destaca, se distingue do vulgo, que 

não se mistura, sempre a imagem de Miguel Ângelo como ilustração máxima 

desta personalidade, da qual uma certa arrogância e autoconsciência de 

superioridade faz também parte. 
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2- O Estatuto do Artista em Portugal no séc. XVI 

 

 

 

A “teoria do pintor” em Francisco de Holanda, não é apenas mais um dos 

seus temas estéticos, mas sim uma das maiores preocupações da obra de 

Francisco de Holanda. O estudo da posição social do artista em Portugal e a 

defesa da legitimação de um estatuto liberal são estruturais no seu 

pensamento. A condição artesanal e oficinal do artista, que se manteve até 

muito tarde em Portugal, será alvo das mais agudas críticas de Holanda e 

podemos ver na sua obra teórica uma tentativa de legitimar a arte e os 

artistas, quer na defesa da superioridade absoluta dos artistas, quer na 

defesa do carácter intelectual da pintura.  

Como afirma Vítor Serrão, o ambiente que dominava a prática da pintura 

em pleno século XVI, era comum ao da Idade Média106, época que Holanda 

apelida de velha e sem arte, e nesse sentido tal ambiente deveria 

representar um profundo paradoxo para Holanda, que não conseguia 

conciliar a mais nobre e completa de todas as artes, com as normas de cariz 

mecânico que norteavam os ofícios mestreais. 

Até meados do séc. XVI, o praticante de pintura foi 
sempre considerado como mero artífice assalariado, um 
oficial “mecânico” que exercia o seu mester dentro de 
rígida estrutura colectiva e fechada, das corporações 
artesanais.107 

 

No Da Pintura Antiga, Holanda afirma que a sua intenção é a de 

mostrar aos portugueses o que é a pintura: 

Se é arte, se ofício, se coisa nobre, se inobre, se é 
coisa leve e ridícula, ou mui gravíssima e intelectual (...)108 

 

                                                           
106 Vítor Serrão, História da Arte em Portugal, O Renascimento e o Maneirismo, Lisboa: Editorial 

Presença, 2006, p. 83 
107 Idem, História da Arte em Portugal, Vol. VII- Maneirismo, Lisboa: Publicações Alfa, 1993, p. 
35 
108 Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, Lisboa, INCM, 1984, p. 89 
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Como se vê, Holanda está profundamente envolvido na problemática 

tipicamente renascentista da luta pelo estatuto de arte liberal da Pintura, 

sobretudo porque a situação portuguesa é verdadeiramente chocante, e este 

esperava poder contribuir, de alguma maneira, para uma mudança efectiva, 

tanto de mentalidades como da situação real dos artistas.  

A sua teoria do artista comporta ainda uma dimensão relativa a 

aspectos técnicos e de aprendizagem, (como podemos ver no Da Pintura 

Antigua), bem presente no esforço que faz para a fundação de uma 

academia de pintura em Portugal, à imagem das academias italianas.  

Esforço este, infelizmente infrutífero e frustrado. Este foi também um 

desejo de Machado de Castro, que dois séculos depois lutava ainda pelas 

mesmas causas de Francisco de Holanda, entre elas: a criação de uma 

Academia erudita para um ensino sério das artes, sem contudo o ter 

conseguido, tendo morrido antes da fundação da mesma. 

Até ao séc. XVIII, em Portugal, o ensino permanece vinculado à tradição 

oficinal da Idade Média, relação mestre-aprendiz, ou desenvolve-se em 

oficinas conventuais. No caso da Pintura destaca-se a Irmandade de S. 

Lucas, que se compunha de pintores a óleo, têmpera, arquitectos, escultores 

e iluminadores, mas só no final do séc. XVIII prevê a constituição de uma 

Academia que não chegou contudo a realizar-se. 

A falta desta institucionalização do ensino artístico é manifestada 

também por Félix da Costa, que na sua obra Antiguidade da Arte 

Portuguesa, tem como objectivo principal conseguir o apoio do Rei para a 

criação de uma Academia, inspirada no modelo francês. Defendia a 

importância de haver pelo menos um pintor mor que soubesse distinguir 

entre bons e maus pintores, entre aqueles que tinham sólidos 

conhecimentos, que sabiam geometria, perspectiva, simetria, fisiognomia, 

história, física e música, daqueles que se limitavam a copiar os outros, ou 

dos pintores de imagens e douradores. 

D. João V tinha, segundo Machado de Castro, a intenção de concretizar a 

Academia, e por isso mandou vir de Itália os gessos de réplicas das melhores 
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estátuas de Roma. Mas esta não se concretizou e os pintores portugueses 

procuravam ensino em Espanha, Itália, ou por si próprios: 

(…) mas os tristes portuguezes tinhão de ir buscar fortuna 
na Corte de Hespanha, e talvez não teríamos notícia delles 
se Pallomino, e outros Biógrafos Castelhanos não no-los 
dessem a conhecer. Os que cá ficarão erigirão a 
Irmandade de S. Lucas (…)109 

 

Por não haver ensino institucionalizado os pintores eram confundidos 

com oficiais mecânicos. 

André Gonçalves e Vieira Lusitano tentaram, em vão, a criação da 

Academia do Nu, ambição que virá a ser concretizada por Cyrillo Wolkmar 

Machado, em 1780. O ensino público da Pintura só surge em 1781, com a 

Aula Régia do Desenho, dirigida por Joaquim Manuel da Rocha onde estudou 

por exemplo Domingos Sequeira. No mesmo ano é criada a Academia de 

desenho da Casa Pia, que englobou mais tarde a Academia do Nu. Afirma 

Cyrillo Wolkmar Machado que um dos grandes objectivos da Academia era o 

de estabelecer um critério válido e institucional de qualidade que distinguisse 

os artistas dos artesãos: 

A principal recomendação do maior número era hum 
remédio contra o abuso de se incumbirem das obras de 
Pintura aquelles que nunca professarão a Arte; visto que 
as outras profissões nobres, como a Advocacia, Medicina, 
e Música, têm privilégios que excluem os intrusos.110 
 

Determinou-se que só os artistas agregados à Academia é que poderiam 

ficar incumbidos das grandes obras. Quem desrespeitasse estas 

determinações ficaria sujeito a determinada admoestação. Apesar deste 

esforço, segundo relata Cyrillo, os abusos e os intrusos persistiram havendo 

sempre quem lhes pagasse e por isso o anterior compromisso não foi 

respeitado, A irmandade é extinta em 1792: 

                                                           
109 Cyrilo Volkmar Machado- Collecção de Memorias, Relativas às vidas dos pintores, e 
escultores, arquitectos, e gravadores portugueses, e dos estrangeiros, que estiverão em 
Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922, p. 16 
110 Ibidem, p. 28 
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Assim as débeis tentativas que se fazião em Lisboa para 
melhorar a Arte, ficarão todas sem effeito.111 

 

Regressando ao século XVI, as corporações de artífices, enquanto 

organizações de classe, tinham como objectivo criar uma certa solidariedade 

financeira e profissional e regulamentar as relações laborais dentro do grupo 

de artífices. Para além desta espécie de protecção, a corporação tinha 

também uma função reguladora ao nível da produção, que se manifestava 

numa inflexibilidade e rigidez totalmente contrárias às novas tendências que 

se faziam sentir nas artes visuais. A produção artística em Portugal resulta 

numa uniformização estilística, onde parecia ser impossível qualquer 

evocação da marca do génio ou qualquer expressão da individualidade 

artística tão cara à Renascença e ao Maneirismo: 

Não existe na nossa pintura retabular e fresquista dos 
séculos XIV e XV, nada que denuncie notórias 
preocupações individualistas ou tendências para fugir à 
«colectivização criadora» dominante.112 

 

Um pintor, por exemplo, desenvolvia em pleno séc. XVI em Portugal, 

uma actividade mecânica abrangente, na medida em que o seu trabalho 

poderia ir da pintura de retábulos, à actividade de dourar talha ou andores. 

Neste ofício, era comum que o artista, à maneira medieval, ocultasse a sua 

própria individualidade ou ideia própria, tentando apenas transmitir, no caso 

de uma imagem religiosa, a fé e o respeito pelos dogmas da Igreja. O artista 

partilhava esta criação de imagens religiosas com outros membros da sua 

oficina, resultando daqui um trabalho generalista, em equipa, em detrimento 

da criatividade e da originalidade. O anonimato do pintor está presente na 

maioria da nossa pintura que coincide com o período do Renascimento. A 

criatividade ou personalidade do artista era anulada e subordinada aos 

interesses da corporação mesteiral, ou aos interesses dos encomendadores. 

Em Portugal, o artista não passava de artífice, mero operário, que 

executava o seu metier numa estrutura corporativa, típica da Idade Média. A 

classe dos pintores estava inserida numa das bandeiras das corporações 

                                                           
111 Ibidem 
112 Vítor Serrão- O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores, Lisboa: I.N.C.M., 1983, p. 52 
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mesteirais: a Bandeira de S. Jorge, juntamente como os ferradores, 

espadeiros, latoeiros, fundidores de artilharia, etc.113 Esta generalização, 

mantida por D. João III em 1539, deveria chocar profundamente a 

sensibilidade de Holanda, sobretudo depois de este ter convivido de perto 

com a realidade italiana: 

A arte portuguesa da primeira metade do século XVI 
está alheada de toda esta problemática, que atormenta o 
homem renascentista e se impõem como motor para as 
lutas reivindicativas dos artistas italianos.114  

 

Em Portugal este processo foi incomparavelmente mais lento. 

A organização corporativa mantém-se até bastante 
tarde: os pintores fazem parte duma corporação com 
regulamento próprio que coincide nas linhas gerais com o 
das restantes corporações e trabalham em oficinas 
colectivas, de inspiração medieval (…) ”115  

 

A reivindicação de um estatuto liberal para os artistas que os distinguisse 

dos meros artesãos é sustentada pela ideia de que as artes visuais são uma 

actividade intelectual e não mera actividade manual116. Para tal, a distinção 

entre arte e artesanato117, entre criação e reprodução surge também como 

um argumento fundamental, de modo a que o enquadramento medieval 

ainda vigente pudesse ser apenas aceitável para o artesanato mas nunca 

para as artes, para as quais reclamavam um estatuto liberal, perfeitamente 

legítimo para uma ciência como a Pintura.  
                                                           
113 Ibidem, p. 68 
114 Ibidem, p. 59 
115 José Stichini Vilela- Francisco de Holanda, Vida, Pensamento e Obra. Amadora: Biblioteca 
Breve, 1982, p. 27 
116 Anthony Blunt- Artistic Theory in Italy- 1450-1600, Oxford University Press, p. 49: “(…) the 

principal aim of the artists in their claim to be regarded as liberal was to dissociate themselves 
from the craftsmen, and in their discussion on the subject they make it in their business to 

bring out all the intellectual elements in their art.” 
117 “La artesania tratada como labor despreciable, la pintura como ciencia. Estos dogmas debían 

de influir forzosamente y com gran fuerza en la situacíon social del artista, si se lograba que 
fueran aceptados por su público. Y así como los artistas tal vez nunca hubieran sido capaces de 

alcanzar su objetivo, el éxito estaba asegurado por la ayuda de los escritores contemporáneos. 

Los Humanistas porque creían que había sido lo habitual en la Antiguedad, empezaron a alabar 
los trabajos de arte individuales y los artistas, hasta grados incompatibles com la tradidicíon 

medieval de la pintura y la escultura, como artesánias que de ninguna forma estaban una por 
encima de las otras (Petrarca, Villani, Facius, etc.) ” Nicolaus Pevsner, Las Academias de Arte, 

Madrid: Ediciones Cátedra S. A., 1982, p. 36 
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Os artistas do Renascimento põem em discussão e apresentam como 

argumento da sua luta o facto da pintura se apoiar na perspectiva e na 

matemática, que já era considerada uma ciência liberal. 

O processo inicia-se no séc. XV, quando os artistas, 
com a força que lhes advinha dos novos métodos 
científicos, começam a proclamar a sua superioridade 
sobre os meros artesãos.118 

 

Em Portugal os artistas trabalhavam: 

 (...) dentro de um restrito panorama que coartava a 
liberdade criadora, e nivelava a produção de imagens e a 
actividade artística com a mera produção técnica e 
manual.119  

  

Durante a sua viagem a Itália, Francisco de Holanda teve oportunidade de 

se aperceber como Portugal estava distante de Itália relativamente à posição 

social do artista e quanto ao valor que se dava à nobre arte da pintura. Daí 

que Holanda afirme pouco tempo depois de regressar de Itália:  

E vindo eu de Itália há pouco tempo, trazendo os olhos 
cheos da altura do seu merecimento e os ouvidos dos 
seus louvores, conhecendo nesta minha pátria a grande 
defferença com que esta nobre sciência é tratada, 
determinei-me bem.120  

 

 Nos Diálogos em Roma, Holanda reflecte bastante sobre este tema. A 

comparação entre Itália e Portugal relativamente ao Estatuto do Artista e ao 

Pagamento das obras de arte são temas constantes nas suas obras. Estes 

dois temas justificam plenamente porque é que: 

 (...) em Itália pinta-se bem por muitas razões, e fora de 
Itália pinta-se mal por muitas razões.121  

 

                                                           
118 José Stichini Vilela- Francisco de Holanda- Vida Pensamento e Obra. Lisboa: Biblioteca Breve, 
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa; Ministério da Educação e das Universidades, 1982, p. 

27 
119 Ibidem 
120 Francisco de Holanda, Livro Segundo Da Pintura Antiga, Prólogo. Lisboa: INCM, 1984, p. 219 
121 Ibidem, p. 238 
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Em Portugal, para além de a Pintura não ter o estatuto de arte liberal, 

não havia mecenato, os artistas eram muito mal remunerados e não tinham 

qualquer liberdade criativa: 

 (...) que nós outros, os Portugueses, inda que alguns 
naçamos de gentis engenhos e spíritos, como nascem 
muitos, todavia temos por desprezo e galantaria fazer 
pouca conta das artes, e quasi nos enjuriamos de saber 
muito d’ellas, onde sempre as deixamos imperfeitas e por 
acabar. (…) 

Ora as pagas e os preços que em Itália se dão pola 
pintura também me parecem muita parte de em nenhum 
outro logar se poder pintar, senão dentro della (...)122 

 

Os mecenas tiveram um papel estruturador das artes em Itália. Todos 

os príncipes e nobres encomendavam obras a artistas para sua glória 

pessoal. Ao longo dos diálogos de Miguel Ângelo podemos sentir como ele 

nunca perde de vista as condições sociais dos artistas e o pagamento e 

benefícios que podem adquirir pelo seu trabalho. Por isso Miguel Ângelo 

afirma: 

Bem sei que em Spanha não são tão bons pagadores da 
pintura como em Itália, e por isso stranhareis as grandes 
pagas d’ella (...)123 

 

É evidente que a arte em Portugal não reunia as condições de Itália, é 

também evidente que a problemática da luta pelo estatuto dos artistas e da 

inclusão da Pintura nas artes liberais passou ao largo dos nossos artistas 

durante o Renascimento, que viviam numa situação precária, à excepção de 

um ou outro que privavam com o ambiente elitista da corte. 

Toda esta problemática tipicamente renascentista só surtirá algum 

efeito já em pleno Maneirismo e sempre com grandes ressalvas: 

Foi no Maneirismo que nos italianizamos, mas em 
regra sem uma subordinação perfeita aos moldes 
italianos, ainda que num decidido caminho de 
modernização. 

 Incorporámos a nova expressão já não 
renascentista, propriamente dita, que não recolheramos 

                                                           
122 Ibidem, pp. 239- 240 
123 Ibidem, p. 287 



86 

 

em devido tempo, vinculados então aos flamengos, quem 
sabe se para guardar o nosso próprio carácter.  

 (...) e havia crescente consciencialização de 
importância e individualidade da arte- o que acarretará a 
conquista de um novo estatuto social, um estatuto de 
“artistas liberais” (...)124 

 

A problemática do estatuto do artista e da sua posição na sociedade, 

que reflecte as próprias alterações do séc. XV e toda a problemática e 

objectivos da cultura do Renascimento, acaba por se fazer sentir em Portugal 

muito mais tarde. 

É a consciência da Individualidade, da criatividade individual, tão bem 

defendida por Holanda, para quem a Ideia ou Invenção era a principal parte 

da pintura, que abre portas para uma consciência de liberalidade.  

Apesar da matriz do pensamento de Holanda ser Clássica, o seu 

tempo histórico é Maneirista assim como muitas das suas ideias mais 

dominantes. Na Pintura Antiga, por exemplo, cita o pintor maneirista 

Parmigianino, distinguindo-o pela sua galantaria e incluindo-o na sua tábua 

dos famosos pintores modernos (Águias). Esta opção por Parmigianino causa 

até alguma estranheza se pensarmos que este pintor para além de fugir 

muito aos cânones do Renascimento, não era tão conhecido na Itália no seu 

tempo como outros nomes mais dominantes. Até mesmo Vasari lhe dedica 

pouco espaço na economia das suas Vitae. Não podemos deixar de pensar 

como esta opção é reveladora de uma certa confusão ou excessiva 

proximidade com o fenómeno maneirista que o impedia de o distinguir da 

ideologia renascentista de inspiração clássica. Apesar do gosto se ter 

italianizado num período já maneirista, os referenciais são clássicos e 

renascentistas.125 

                                                           
124 Vítor Serrão- História da Arte em Portugal, Vol. VII, Maneirismo, Lisboa, Publicações Alfa, 

1993, pp. 32-33 
125 “Não foram os ecos do Renascimento, tardiamente captados devido ao peso prolongado da 

tradição gótico-flamenga, que introduziram esta nova concepção de artistas orgulhosos, 
individualizados e cientes da sua importância social, e sim os do seu sucedâneo maneirismo, 

estilo desarticulador do legado clássico. (...) Desta nova idea da pintura brota um clima de 

artistas eufóricos e conscientes da sua superioridade em relação à pintura antiga. Correspondia 
à tomada de consciência (já patente nos Tratados de Francisco de Holanda), a uma busca de 

emancipação social “ Ibidem, p. 38 
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É importante lembrar que quando falamos em Maneirismo em 

Portugal, existe toda uma conjectura que o distingue do Maneirismo místico 

que se vivia em Itália, ou do Maneirismo profano da corte de Rudolfo II em 

Praga. O nosso Maneirismo do qual Francisco de Holanda é contemporâneo, 

assimilou os princípios da Contra-Reforma com toda a sua estrutura 

castradora e dogmática e o reforço da iconografia sacra, assim como, 

reflectia também a crise sócio-política que se vivia em Portugal. A principal 

lição que os artistas e teóricos portugueses souberam tirar do fenómeno 

maneirista, foi o conceito italiano de “maniera”, assumido como o direito à 

marca individual e uma renovação artística que diz não ao anonimato e à 

uniformização estilística. 

Apesar da nova consciência artística, que acreditava na 

individualidade e na liberalidade, a situação dos artistas portugueses, na 

prática pouco mudou e o estatuto liberal do artista foi muito duvidoso até ao 

séc. XVIII: 

Mas os laços que prendiam os pintores ao aparelho 
corporativo mantinham-se: eles tinham de concorrer, 
indistintamente da modalidade praticada (e junto com os 
barbeiros, ferreiros, e outros ofícios “mecânicos”), para 
pesadas tributações municipais, vendo limitada a sua 
operacionalidade artística e a sua situação social.126 

 

Apesar de todas estas indicações, podemos ler numa curiosa e 

surpreendente estrofe de Garcia de Resende, o seguinte: 

Pintores, luminadores 
Agora no cume estam, 
Ourivizes, esculptores, 
Sam mais sotis, e melhores, 
Que quantos passados sam: 
Vimos o gram Michael, 
Alberto e Raphael; 
E em Portugal há taes, 
Tam grandes e naturaes, 
Que vem quase ao liuel127 

  

                                                           
126 Ibidem, p. 40 
127 Garcia de Resende – Crónica de D. João II e Miscelânea – edição fac-similada de 1798, 

Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, p. 363 
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Em que artistas estaria Garcia de Resende a pensar? A comparação com 

personalidades como as de Miguel Ângelo ou Rafael, leva-nos a crer que 

existe certo exagero nas suas palavras. Podemos, contudo, supor que se 

estaria a referir a artistas de corte, como veremos adiante no caso de Nuno 

Gonçalves, que beneficiavam de uns tantos privilégios comparativamente 

com os outros artistas.  

Para Joaquim Oliveira Caetano, o facto de, a partir de 1539 e por decisão 

de Dom João III, os artistas se verem obrigados a pertencer à condição de 

oficial mecânico, não impede que antes desta data, num período anterior a 

todas estas preocupações liberais, os artistas portugueses não tivessem 

passado por aquilo a que chama uma tradição de privilégio128, que em 

Portugal parece dar-se ao longo do século XV e princípios do século XVI e 

que teria afectado pintores como Nuno Gonçalves e do próprio Francisco de 

Holanda. 

Chegado à pátria, Francisco de Holanda torna-se 
influente como cavaleiro-fidalgo nos círculos cortesãos de 
D. João III (…) foi nobilitado como cavaleiro da Ordem de 
Cristo durante a regência de D. Catarina, o que reflecte, 
pelo menos, o reconhecimento de serviços prestados na 
sua qualidade de artista, de pensador e de servidor da 
corte- e contraria uma certa ideia de automarginalidade 
por vezes repetida a seu propósito.129 

  

Mesmo no caso deste pintor, que beneficiou de certas regalias e 

ascendeu a cargos nobilitantes, não deixou de se verificar o mesmo percurso 

em outros artistas do seu tempo. Exercendo a sua aprendizagem na “tenda” 

passou por todos os graus do ofício, integrou parcerias permitindo que o seu 

génio individual e a sua força criativa se fundissem e se mantivessem dentro 

dos cânones medievais até muito tarde. 

Poderia talvez Garcia de Resende estar a pensar num período anterior 

a esta problemática do estatuto liberal ter chegado às reais preocupações 

                                                           
128 Joaquim Oliveira Caetano – “Gregório Lopes – Pintor Régio e Cavaleiro de Santiago”, in As 
Ordens Militares em Portugal e no Sul da Europa – Actas do II Encontro sobre Ordens Militares, 

Lisboa, Edições Colibri/ Câmara Municipal de Palmela, 1997, p. 79 
129Vítor Serrão, História da Arte em Portugal, O Renascimento e o Maneirismo, Lisboa: Editorial 

Presença, 2006, pp. 173-174 



89 

 

dos artistas portugueses, em que um grupo restrito de pintores de elite 

apesar de continuarem a ser oficiais mecânicos, viviam uma situação de 

privilégio, uma espécie de duplo estatuto, em que uma condição mecânica 

era compatível com cargos nobilitantes. A António de Holanda, pai de 

Francisco de Holanda, foi-lhe atribuído por exemplo o cargo de Passavante. 

Estes artistas adquiriam um certo estatuto e respeitabilidade junto da corte 

tanto pelos nobres cargos que lhes teriam sido atribuídos como por um 

crescente gosto e desejo de fausto, de luxo e de vivência cortesã que se 

começa a fazer sentir nas cortes e que é consequência de uma certa 

internacionalização. 

 Francisco de Holanda teve o privilégio de pertencer à elite da corte 

portuguesa e também de privar com a elite italiana. Esse conhecimento de 

causa dará a Holanda uma aguda consciência da necessidade de uma luta 

pela dignificação da pintura e dos pintores em Portugal.  

Parte da sua ideologia, como veremos adiante, vai buscar as suas fontes 

aos tratadistas italianos, que fundamentavam a sua teoria mais num 

idealismo intelectualizante acerca da nobreza da pintura do que num 

aprofundamento das questões práticas e socais dos artistas. 
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3- Reflexão de Holanda acerca da Situação Artística 
Portuguesa 

 

 

 

As reflexões de Holanda acerca das condições artísticas em Portugal são 

reflexões de índole humana e não apenas meras concepções metafísicas 

impessoais. Sente-se nas palavras de Holanda, a par dum profundo desejo 

de alterar a situação das artes em Portugal, uma clara consciência da falta 

de cultura artística, da falta de reconhecimento da importância da pintura e 

do domínio do património dos godos e dos bárbaros em Portugal: 

Nós outros, os Portugueses, ainda que alguns 
nasçamos de gentis engenhos e spíritos, como nascem 
muitos, todavia temos por desprezo e galantaria fazer 
pouca conta das artes (…).130  

 

Holanda está consciente da diferença entre artistas italianos e 

portugueses. Para além de afirmar que em Portugal não há grande respeito 

pelas artes, o que cria uma desmotivação nos artistas, afirma também que 

em Portugal não há conhecimento do que seja a pintura antiga: 

 Bom será mostrar já agora porque se celebra tanto a 
pintura antigua dos scritores e de mi, e saber que coisa é, 
por que não cuide alguém por ventura que são algumas 
velhices desacostumadas por que ao menos tão nova 
cousa é ela em Spanha e Portugal que estou em afirmar 
que nunca ainda foi vista nelle, senão foi alguma sombra, 
e esta o tempo dos romãos.131 

 

Outro motivo, bastante realista e de índole prática, para a boa pintura ser 

a que se faz em Itália prende-se com a remuneração ou o pagamento que os 

artistas recebem pelas suas obras: 

 Ora as pagas e os preços que em Itália se dão pela 
pintura, também me parecem muita parte de em nenhum 

                                                           
130 Francisco de Holanda, Livro Segundo, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 239 
131 Ibidem, p. 81 
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outro lugar se poder pintar, senão dentro nela, porque 
muitas vezes por uma cabeça ou rosto, tirado do natural, 
se pagam mil cruzados; e outras muitas obras se pagam 
como, senhores, melhor sabeis, mui diferentes do que 
pagam pelos outros reinos, posto que o meu é dos 
magníficos e largos.132  

 

A ideia Renascentista de que a pintura era feita para glória dos pintores 

na sua individualidade, teve dificuldade em entrar em Portugal. O nome do 

artista, a assinatura era também uma forma de avaliar as obras de arte. A 

falta desse reconhecimento e pagamento em Portugal não permitia nenhum 

tipo de autonomia aos artistas.  

Holanda estava consciente da questão das encomendas artísticas em 

Portugal. Os artistas têm que viver do que fazem e em Portugal os artistas 

eram mal remunerados. 

A preocupação com a justa remuneração dos artistas era partilhada por 

vários tratadistas e artistas da época, como por exemplo, o próprio Dürer, 

que considerava a riqueza um direito legítimo do verdadeiro artista: 

(…) Item, que a un artista tan excelente se le pague 
mucho dinero por su arte, y que ninguna cantidad sea 
demasiado grande, es piadoso y bueno.133  

 

Holanda, por conhecer as duas realidades pode estabelecer um 

paralelismo com Itália. Em Itália havia pequenos estados com muitas 

divergências que disputavam os grandes artistas, pagando-lhes bem. Os 

mecenas sabiam avaliar os artistas e sabiam distinguir a boa da má arte. 

Havia encomendadores qualificados em Itália e os artistas podiam escolher 

para que encomendadores queriam trabalhar porque tinham um estatuto. 

Holanda está consciente que a situação política de Itália é benéfica para as 

artes e por isso diz através de Miguel Ângelo: 

 Assim que a paz dos grandes príncipes deve de ser 
desejada para fazerem grandes obras a suas repúblicas na 
pintura, por ornamento de seu stado e glória, e para 

                                                           
132 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM 1984, p. 240 
133 Dürer, Nachlass, trad. LF, p. 283, 4, in Raymond Klybansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, 

Saturno y la Melancolía, Versión Española de Maria Luisa Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 

2006, p. 328 
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receberem d’ella spirituaes e particulares contentamentos 
e fremosos espectáculos134  

 

 A encomenda artística em Portugal era maioritariamente eclesiástica ou 

régia. Faltou a Portugal uma burguesia com uma mentalidade e vitalidade 

nova que tivesse apetência e amor às artes. No segundo diálogo dos 

Diálogos em Roma, Miguel Ângelo reflecte sobre a questão do mecenato em 

Itália, e mais uma vez Itália surge no mapa do mundo como local 

privilegiado. Diz Miguel Ângelo: 

(...) pois sabemos que não há príncipe, nem homem 
privado ou nobre em Itália, nem que alguma coisa 
presuma, por pouco curioso que ele seja (deixo os 
excelentes que a adoram), que não faça por ter alguma 
relíquia da divina pintura, ou que ao menos da que podem 
não mandem fazer muitas obras.135  

 

O facto da encomenda em Portugal ser exclusivamente eclesiástica ou 

régia significa que a produção artística é tendencialmente conservadora para 

satisfazer o gosto dos encomendadores. É no circuito interno da encomenda 

régia e da vida de corte em Portugal que o Classicismo vai encontrar 

expressão artística plástica e produção teórica ligada às artes e é desta 

lógica interna e elitista da corte que vai beneficiar o próprio Francisco de 

Holanda. Esta situação não deixa contudo de estar longe de um modelo 

ideal:  

Estamos, ainda, na primeira metade do século XVI. À 
parte de alguns casos esporádicos de artistas que são 
contemplados pela corte, sem por isso se verem 
dissociados do estatuto artesanal, a generalidade da 
classe continua agrilhoada aos “regimentos” dos “oficiais 
mecânicos” como classe servil e obscura, adstrita ao 
mundo dos pequenos assalariados. O pintor não deixa de 
ser ainda um artesão, mesmo quando aufere, 
excepcionalmente, de altas tarefas.136  

 

                                                           
134 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 287 
135 Ibidem, p. 249 
136 Vítor Serrão- O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses. Lisboa: I.N.C.M., 

1983, p. 65 



94 

 

Miguel Ângelo afirma que a Pintura italiana é a mais bem paga. Isto 

porque em Itália o critério da avaliação do valor de uma obra de arte se 

prendia com a qualidade da obra de arte em si, e não apenas com os 

critérios dos encomendadores. É por isso que Miguel Ângelo diz a Francisco 

de Holanda: 

 E vós, M. Francisco de Holanda, se pela arte da pintura 
esperais de valer em Espanha ou Portugal, daqui vos digo 
que viveis em esperança vã e falaz, e que por meu 
conselho devíeis de viver antes em França ou em Itália, 
onde os engenhos se conhecem e se muito estima a grã 
pintura137 

  

Este sábio conselho de Miguel Ângelo, poderá ser uma espécie de voz da 

consciência do próprio Holanda que, antevê a sua futura desilusão no 

regresso a Portugal e o triste destino que lhe está reservado depois da morte 

de D. João III.  

 Holanda começa um discurso em defesa da sua pátria em que revela 

certo orgulho nacional, mas também, alguma prudência cortesã. Afirma que 

em Portugal temos costumes bons e cortesãos, e que o Rei D. João III, é 

favorecedor das boas-artes, daí que o tivesse mandado ir a Itália, e no 

entanto reconhece, que não temos uma política de construção de edifícios, 

isto é, não há uma política arquitectónica: 

  É verdade que não temos outras polícias dos edifícios, 
nem de pinturas, como cá tendes; mas todavia já se 
começam e vão pouco a pouco perdendo a superfluidade 
bárbara, que os Godos e Mauritanos semearam por as 
Spanhas.138  

 

Diz-nos no Da Pintura Antigua, que é durante a sua viagem a Itália 

que se deu uma alteração do gosto em Portugal: 

 E aqui n’esta pátria d’este nosso Portugal não 
vereis pedra antiga, se tiver alguma scultura, que não seja 
com os mesmos termos que são as da cidade de Roma; e 
o de que eu às vezes hei grande paixão, como estas 
províncias que nomeo (agora que mais presumem) têm 
perdido aquella elegancia primeira; porém consolo isto 

                                                           
137 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1985, p. 288 
138 Ibidem, p. 241 
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com saber muito certo que ainda hão-de tornar a ella, 
como já vemos alguns sinais da dita no bem aventurado 
tempo em que nos Deus deu príncipe e rey tão 
excelente.139  

 

Holanda prossegue no seu estilo bajulador, mas é incapaz de revelar 

que tipo de sinais são esses que se fazem sentir no tempo do seu ilustre rei. 

Chega a dizer com alguma vaidade que foi o primeiro a apregoar a perfeição 

da antiguidade: 

(…) e isto em tempo que todos quasi querião 
zombar disso, sendo eu moço (…)140. 

 

E afirma a sua indignação quando ao regressar de Itália: 

 (...) não conhecia esta terra, como quer que não 
achei pedreiro nem pintor que não dissesse que o antigo 
(a que eles chamam modo de Itália) que esse levava a 
tudo.141  

 

De seguida dá exemplos reais desta mudança de gosto em Marrocos, 

na Índia e na China. A verdade é que não consegue dar um único exemplo 

prático desta alteração de gosto, desse modo de Itália em Portugal, o que é 

revelador de que, talvez não houvesse realmente exemplos efectivos para 

dar, e que Holanda com isso quisesse apenas agradar ao Rei que lhe 

proporcionara a viagem a Itália.  

No entanto para Sylvie Deswarte, essa mudança de gosto deve ter 

realmente sucedido em Portugal e em sua opinião foi durante a viagem a 

Itália que Holanda caiu em esquecimento, (não ficou nenhuma lembrança de 

mim142) daí que a citação anterior de Holanda, não seja mais do que, para 

Deswarte, uma justificação pelo seu fracasso: 

D’artiste d’avant-garde, promoteur d’un nouveau 
style avant son depart, il n’estplus à son retour qu’ un 
artiste parmi tant d’autres parlant le meme langage.143 

 
                                                           
139 Idem, Da Pintura Antigua. Lisboa: INCM, 1984, p. 86 
140 Ibidem, p. 87 
141 Ibidem, p. 87 
142 Ibidem, p. 87 
143 Sylvie Deswarte- Contribuition à la Connaissance de Francisco de Hollanda, Paris: 

Foundation Calouste Gulbenkien, 1974, pp. 422- 423 
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Se Holanda foi um dos primeiros a proclamar a Antiguidade e os 

valores do Classicismo em Portugal não foi ele que efectivamente os 

difundiu. Sabe-se que Holanda parte para Itália no momento em que D. João 

III está sensível a uma mudança de gosto e a uma certa implantação de 

valores renascentistas. A oportunidade de ir a Itália faz parte desse impulso 

renascentista de D. João III. Sylvie Deswarte questiona o efectivo papel de 

Holanda na introdução do Renascimento em Portugal. Holanda insurge-se 

como um dos primeiros a apreciar a Antiguidade, mas quando volta, já o 

Renascimento e seus valores estariam difundidos. O seu papel efectivo teria 

sido nulo: 

Il est parti au moment même où les premières 
tentatives de renouvellement culturel allaint porter leurs 
fruits et il n’est plus qu’un episode parmi d’autres d’un 
processus global décidé par le roi.144 

 

Holanda pode não ter sido o artista que proclamava ser, dada a 

ausência de obras a testemunhar tal envolvimento artístico durante o reinado 

de D. João III, mas teve o mérito de ter uma produção teórica acerca da arte 

com alguma sistematicidade, o que em Portugal é um feito de grande 

originalidade para a época. 

O Renascimento português quando comparado com o de Itália é 

muitíssimo atrasado. Enquanto o Renascimento atingia o seu auge em Itália, 

em Portugal, as grandes obras góticas como os Jerónimos ou o Convento de 

Cristo em Tomar estavam a ser construídos. Convém lembrar que Francisco 

de Holanda ao longo de toda a sua obra não faz qualquer referência aos dos 

Jerónimos. Esta estranha omissão acerca de tamanha construção sua 

contemporânea, não lhe podia passar despercebida, o que nos leva a 

concluir que este é mais um dos seus silêncios voluntários. 

No séc. XVI em Portugal, os artistas não tinham um passado antigo 

para ver e desenhar e as opções régias eram góticas.145 A sua obra teórica é 

                                                           
144  Ibidem 
145 “Desta maneira, Holanda fazia-se eco do individualismo italiano, num país ainda feudal. Quer 

isto dizer que ele nada representa? Que é uma expressão desafinada no concerto? Não. 
Francisco de Holanda dá expressão a certas aspirações íntimas de uma élite minoritária 

portuguesa, o grupo dos italianizantes que entre nós recolheu a sementeira ideológica do 
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marcada pela situação da arte em Portugal, daí que ele próprio advirta que a 

sua intenção: 

(…) não era mais que mostrar aos portugueses, 
que estão muito alheios disso, que coisa é a pintura, se é 
arte se ofício, se é coisa nobre ou inobre, se é coisa leve e 
ridícula ou mui gravíssima e intelectual (...)146 

 

A situação da arte em Portugal, depende tanto da situação geográfica 

do país, como da própria complexidade de um tema que nunca foi abordado 

de forma teórica e sistemática. Começa assim Holanda, o Prólogo do Da 

Pintura Antigua: 

 A muitas cousas dignas de grande louuor 
costumamos às vezes, Muito Alto e Augusto Rei e Senhor, 
a não dar o seu inteiro merecimento e lugar, por não 
serem conhecidas perfeitamente: isto ou por culpa nossa 
própria, ou dos mestres dellas.147 

 

Holanda acaba por concluir que é por ignorância, por 

desconhecimento do que seja a boa pintura ao estilo antigo, que não há 

bons pintores em Portugal. 

                                                                                                                                                                          

renascimento italiano.” António José Saraiva- “Francisco de Holanda, expoente do esteticismo 

renascentista” in História da Cultura em Portugal, Lisboa, 1955, p. 663 
146 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga Lisboa: INCM, 1984, p. 89 
147 Ibidem, p. 5 
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4- Confronto entre duas realidades paradoxais: Itália e 

Portugal 

 

 

 

 Holanda regressa de Itália com a nítida consciência de que experimentou 

em primeira mão o Renascimento Italiano e o Da Pintura Antigua assim 

como os Diálogos em Roma, são para além de uma teoria artística marcados 

pelo neoplatonismo dominante em Itália, um paradigma retórico de uma 

nova arte que Holanda queria propor para Portugal em alternativa ao 

arqueísmo dominante. Francisco de Holanda, não passa ao largo deste tema 

de particular importância no contexto renascentista: a situação e o estatuto 

da arte em Portugal. 

Aborda esta questão com a autoridade de quem conheceu duas realidades 

diferentes, a portuguesa e a italiana. Holanda teve um conhecimento da elite 

cultural e do círculo cortesão e humanista português e teve ao mesmo tempo 

a oportunidade de ir a Itália tomar contacto com os tesouros artísticos da 

Antiguidade, com o próprio Renascimento que lhe é contemporâneo e ainda 

de conhecer ilustres personalidades como Vitória Colonna, Miguel Ângelo, 

Sebastião Sérlio, entre outros. 

 Assim como aconteceu em toda a Europa, será segundo o Renascimento 

Italiano que o paradigma artístico português será avaliado. Holanda está 

consciente de que Portugal não reúne as condições únicas de Itália para o 

eclodir de um verdadeiro Renascimento: 

Mas de uma cousa é infamada Spanha e Portugal; e 
esta é que em Spanha, nem em Portugal, não conhecem a 
pintura, nem fazem a boa pintura; nem tem seu honor a 
pintura.148 

  

                                                           
148 Francisco de Holanda, Livro Segundo, Da Pintura Antiga, Prólogo, Lisboa, INCM, 1984, p. 

219 
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Como se pode ver neste excerto, Holanda reconhece com frontalidade que 

não se faz boa pintura em Portugal e refere explicitamente a diferença 

flagrante entre o reconhecimento das artes em Itália e em Portugal. O que 

podemos compreender das suas palavras é que em Portugal não há boa 

pintura porque não se pinta ao modo de Itália, isto é, não se vive em 

Portugal o Renascimento ao modo italiano e um dos principais motivos é o 

fraco estatuto e reconhecimento das artes e dos artistas vistos como 

artífices, meros executores de encomendas e mal remunerados pelo seu 

ofício, o que resulta acima de tudo de uma ignorância colectiva acerca da 

Pintura e das artes. 

Holanda, consciente de todas estas dificuldades intitula-se de modo pouco 

modesto, mas ousado: 

 (...) como verdadeiro cavalleiro e defensor da alta 
princesa pintura, oferecido a todo o risco por defender o 
seu nome, com minhas poucas armas e possibilidades.149  

 

Nos Diálogos em Roma, Miguel Ângelo defende que a boa pintura é um 

exclusivo italiano:  

E mais digo (…) que de quantos climas ou terras 
alumia o Sol e a Lua, em nenhuma outra se pode bem 
pintar senão em o reino de Itália.150  

 

Parece que Itália reúne uma série de condições excelentes e exclusivas 

para ser a pátria da boa pintura. Miguel Ângelo defende que há um modo 

específico de pintar em Itália que é inconfundível. Mesmo que se mandasse a 

um grande mestre como Dürer pintar uma obra ao modo de Itália logo se 

aperceberia de esta não ser feita em Itália, nem por mão de italiano.151  

 A ideia de que a boa pintura é a italiana não se prende apenas com o 

modo italiano de pintar, mas com o facto de em Itália se pintar ao modo 

Antigo:  

Assim que não se chama pintura de Itália qualquer pintura 
feita em Itália, mas qualquer que for boa e certa (…) 
Porque esta nobilíssima ciência não é de nenhuma terra, 

                                                           
149 Ibidem  
150 Ibidem, p. 236 
151 Ibidem 
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que do céu veio. Porém, do Antigo ainda ficou em nossa 
Itália mais que em outro reino do mundo, e nela cuido eu 
que acabará.152 

  

Holanda enuncia, em resposta a Miguel Ângelo, os motivos pelos quais em 

Itália se pinta bem e fora de Itália se pinta mal:  

O primeiro motivo é a própria natureza dos Italianos que é estudiosíssima 

em extremo153. O segundo motivo, mais objectivo que o primeiro, é o facto 

de os italianos nascerem  

 (...) na província que é mãe e conservadora de todas 
as sciências e desceplinas, entre tantas relíquias dos 
vossos antigos, que em nenhuma outra parte se acham, 
que já de mininos, a qualquer coisa que a vossa inclinação 
ou génio inclina, topais ante os olhos pelas ruas muita 
parte daquelas, e costumados sois de pequenos a terdes 
vistas aquelas coisas que os velhos nunca viram noutros 
reinos.154  

 

O facto de os italianos conviverem com as obras da antiguidade, e 

toparem com elas nas ruas quotidianamente, faz com que estes estejam 

naturalmente predispostos a imitar o modo antigo. A natureza dos italianos, 

conjugada com o rico património, resulta no esplendor que é a arte italiana. 

As nossas grandes obras góticas, como os Jerónimos ou o Convento de 

Cristo em Tomar, estavam em construção ao mesmo tempo que o 

Renascimento italiano atingia o seu máximo esplendor. Enquanto em Itália 

se passou do Renascimento ao Maneirismo e depois ao Barroco, em 

Portugal, a influência de ideias e princípios renascentistas chegou tarde, uma 

vez que estivemos profundamente ligados ao vocabulário gótico de influência 

flamenga. Por isso, nem o Renascimento nem o Maneirismo se 

desenvolveram de forma plena ou autónoma. No séc. XVI os nossos artistas 

também não tinham um património de Antiguidade para ver e desenhar 

porque as opções régias eram góticas e algumas ruínas da Antiguidade 

foram lamentavelmente destruídas, por serem símbolo de paganismo. 

                                                           
152 Ibidem, p. 238 
153 Ibidem, p. 238 
154 Ibidem 
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Holanda, em plena sintonia com o movimento ideológico do 

Renascimento, desenvolve a par da sua teoria artística uma categoria 

estética: o “antigo”. Uma obra bela, uma obra com qualidade, é aquela que 

foi feita ao modo “antigo”. A importância que Holanda dá à Antiguidade é 

tanta que, o Da Pintura Antigua contém uma espécie de pequena História da 

Arte. O seu esforço em explicar a origem da arte da pintura é extraordinário 

e revestido de uma intenção historicista que visa esclarecer e dignificar uma 

arte tão pouco conhecida em Portugal. A sua visão histórica fundamenta-se 

na ideia de uma “idade de ouro”, em que Roma atingiu o seu esplendor na 

Antiguidade, esplendor que se perdeu num longo período de queda e que, 

com o Renascimento atinge um novo apogeu. Trata-se de uma visão 

histórica tripartida, ou do mito das Três Idades da História segundo o 

paradigma artístico: 

Nesses termos, a Antiguidade é considerada numa 
dupla qualidade de período histórico e realidade 
axiológica.155 

 

Esta visão da Antiguidade e esta ideia das Três Idades da Arte é comum a 

outros teóricos do Renascimento. As três idades da arte são uma espécie de 

estrutura interpretativa que ordena a produção artística. Nesta visão 

tripartida da arte, a Antiguidade Clássica, surge sempre como paradigma 

insuperável. À Antiguidade chamam o “Antigo”. Uma obra, mesmo que 

renascentista, pode estar feita ao modo antigo e isso significa que é feita 

segundo a matriz da Antiguidade, ou seja, contém os ingredientes para ser 

uma obra com qualidade.  

 A Antiguidade é a primeira idade da Arte, as outras duas são 

dependentes e decorrentes desta a nível estrutural e contextual. O “velho” 

corresponde à decadência das artes, isto é, ao período bárbaro e medieval e 

o “antigo novo”, ao Renascimento, a arte do séc. XV e XVI que, era vista 

como boa porque seguia a regra da arte antiga. Surge em Itália porque é lá 

que se situam os maiores tesouros da Antiguidade.  

                                                           
155 José Stichini Vilela, Francisco de Holanda- Vida, Pensamento e Obra, Lisboa: Biblioteca Breve, 

1982, p. 87 
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Holanda expõe com grande clareza, esta teoria no capítulo 5º Como se 

Perdeu a Pintura e como se Tornou a Achar do Da Pintura Antigua.156 

Esta visão tripartida da arte tem uma importância estrutural no 

pensamento de Holanda e é mediante esta grelha interpretativa de qualidade 

artística, que Holanda irá julgar a arte portuguesa e reconhecer com 

amargura a escassez de ruínas de Antiguidade Clássica em Portugal, o nosso 

incipiente Classicismo e a predominância do “velho” e do Gótico no nosso 

país: 

Aqui mais do que nunca, a função exemplar é evidente: 
descrevendo o brilho da arte contemporânea italiana é a 
indigência da arte portuguesa que é criticada.157 

 

O facto de Portugal não ter as condições de Itália não significa que se 

exclua a possibilidade de haver Classicismo fora desse país. Mas com 

certeza, que as suas expressões artísticas são muito diferentes, em virtude 

de se tratar de duas situações culturais completamente distintas: 

Há ahi grande deferença entre o antigo, que é muitos 
annos antes que Nosso Senhor Jesu-Cristo encarnasse, na 
monarchia de Grétia e também na dos romãos; e entre o 
antigo a que eu chamo velho, que são as coisas que se 
faziam no tempo velho dos reis de Castela e de Portugal, 
jazendo a boa pintura ainda na cova. Porque aquele 
primeiro antigo é o excelente e elegante; e este velho é 
péssimo e sem arte.158 

 

  Entre as suas esperanças e ilusões é possível sentir em Holanda a 

frustração e angústia de quem sabe que o modelo italiano é irrepetível, 

                                                           
156 Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, pp. 35- 36 “Tenho que os 

romãos, inda que grandemente favorecerão a pintura, comprando-a por mui grandes preços, 
que aos Gregos não chegarão (...) E tornando ao passado, digo que a prestantíssima arte da 

pintura antigoamente tão venerada e stimada, (...), veio juntamente (...) com valor e glória 

grega e romana a se ir perdendo pouco a pouco; quase no tempo que o império foi morar a 
Constantinopla e os Vândalos e os Hunos, e os Godos com outras bárbaras gentes e cuciosas 

das famosas obras dos romanos, inquietaram toda a Itália. Então certo se começaram de todo 
a perder as boas artes e disciplinas e (...) fizeram desaparecer toda a fermosura e tesouro da 

pintura e escultura que o velho mundo em muito tempo tinha ajuntado, num lugar que era 
Roma; (...) Então primeiramente a pintura começou a ressurgir muito contrita e castigada. 

Ressurgir, não; mas a mover-se um pouco na cova onde estava. E isto fi por ventura no ditoso 

tempo do gentil Francisco Petrarca por seu amigo Simon, pintor daquela idade, e Giotto.” 
157 José Stichini Vilela- Op. Cit, p. 91 
158 Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, INCM, 1984, p. 79 
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sobretudo em Portugal e no entanto teima em julgar a arte portuguesa 

segundo parâmetros que lhe são estranhos. Holanda compara o centro do 

mundo (em termos artísticos do Renascimento) com a periferia, com uma 

espécie de fim-de-mundo em termos de cultura classicista. Ainda assim, a 

sua atitude não é derrotista, Holanda é um bem-intencionado e a sua 

motivação vem da diferença que testemunhou em Itália:  

Foi um humanista que guardou sempre a sua fé em 
Cristo. Foi um glorioso europeu que viu sempre em 
grande. Foi em Portugal o seu erro. Saiu do módulo 
lusitano. Fugiu da rotina.159 

  

Holanda tem a amarga consciência que em Portugal nunca terá o 

reconhecimento digno do seu talento, como aliás não teve, nem como 

artista, nem como teórico ou humanista. Foi talvez prevendo essa difícil 

realidade que Holanda colocou as seguintes palavras na boca de Miguel 

Ângelo: 

 Assi que nesta nossa terra até os que não stimam 
muito a pintura, a pagam muito melhor que em Spanha e 
Portugal os que muito a festejam; por onde vos eu 
aconselho, como a filho, que vos não devíaes de partir 
d’ella, porque hei medo que, não o fazendo, vos 
arrependaes.160 

  

As suas propostas e a sua produção teórica foram simplesmente 

desprezadas e no entanto, a falta de teoria artística em Portugal é uma das 

principais lacunas culturais. Holanda enquanto teórico de arte é quase 

universal porque se refere praticamente a tudo o que respeita às artes, 

desde a História da Arte, aos materiais, às técnicas, às disciplinas, às 

diferentes manifestações artísticas, etc. Trata-se de um tratadista que fala de 

quase tudo sobre arte de forma enciclopédica, e isso é caso único em 

Portugal.  

Vários são os sinais e os silêncios que Holanda vai dando ao longo da sua 

obra que revelam a sua desilusão pela situação portuguesa, como por 

exemplo, o uso de uma expressão um pouco bizarra, quando se refere à 

                                                           
159 Jorge Segurado- Francisco D’ollanda.  Lisboa: Edições Excelcior, 1970, pág. 22 
160 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, pág. 290 
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cidade do Porto. No Do Tirar Polo Natural, refere que, quando ia a caminho 

de Santiago na Galiza passou pelo Porto, cidade estrangeira em Portugal.161 

O Porto seria uma cidade que se afigurava estranha aos olhos de um 

classicista. É uma cidade estrangeira porque é uma cidade gótica. Para o 

gosto humanista o gótico é o que está fora de moda e é sinal de mau gosto. 

Para Holanda só o Antigo é digno de admiração e veneração. 

                                                           
161 Idem- Do Tirar Polo Natural, Lisboa: Livros Horizonte, 1985, pág. 11 
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5- Nuno Gonçalves: o artista português aclamado por 

Holanda 

 

 

5.1- O contributo de Francisco de Holanda para a 

Identificação da Autoria dos Painéis de S. Vicente 

 

 

 

Nuno Gonçalves ocupa um lugar privilegiado na obra de Francisco de 

Holanda por ser o único pintor português (para além do seu pai António de 

Holanda) citado na sua obra e a ter honras de estar presente na tábua dos 

grandes pintores aos quais chama águias.  

Que se saiba, foi Francisco de Hollanda o escriptor 
que primeiro se referiu ao autor dos quadros de S. 
Vicente. Nomeia-o duas vezes, na sua obra Da Pintura 
Antiga (…) É portanto um testemunho quasi de um 
contemporâneo, pois Nuno Gonçalves ainda vivia e 
trabalhava em 1471 (…) e sem hesitação, elle que tudo 
condemna, inclue o seu auctor na sua Tavoa dos famosos 
pintores modernos a que elles chamam águias.162 

 

No Tratado Da Pintura Antiga (parte II), em que a situação das artes 

em Portugal é um tema recorrente, um aspecto salta à vista pelo seu 

carácter revelador: o silêncio de Holanda relativamente a obras de arte 

portuguesas ou a nomes de pintores portugueses, silêncio esse que é 

rompido exclusivamente pela alusão que faz a Nuno Gonçalves. Tal como diz 

José de Figueiredo, Holanda que tudo condena, dá a este pintor régio um 

lugar de excepção.  

Holanda é a fonte mais segura para a identificação da obra de Nuno 

Gonçalves, que, tal como ele, padece de um semelhante destino: o quase 

                                                           
162 José de Figueiredo- O Pintor Nuno Gonçalves, Lisboa: Typ. Do Annuario Commercial, 1910, 

p. 71 
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anonimato até meados do século XIX. É graças a Holanda que a obra 

magistral conhecida como “Painéis de São Vicente”163 é identificada como 

sendo de Nuno Gonçalves. Quase todos os que se dedicaram ao estudo do 

enigmático políptico são unânimes em reconhecer nas suas palavras uma 

fonte segura e qualificada para a identificação dos “Painéis de São Vicente”. 

No Da Pintura Antiga, Holanda estabelece uma fronteira entre o 

Antigo e o Velho, ou seja, entre o excelente e o péssimo, e a esse propósito, 

afirma: 

E n’este capítolo quero fazer menção de um pintor 
portugues que sinto que merece memória, pois em tempo  
mui barbaro quis emitar nalguma maneira o cuidado e a 
discrição dos antigos e italianos pintores. E este foi Nuno 
Gonçalves, pintor de el-Rei Dom Afonso, que pintou na Sé 
de Lisboa o Altar de São Vicente (…)164 

 

Para além da referência ao Altar de São Vicente, Francisco de Holanda 

atribui também a Nuno Gonçalves um Retábulo onde estaria representado 

Cristo atado a uma coluna a ser açoitado por dois homens que se encontraria 

na capela do Mosteiro da Trindade, retábulo esse cujo paradeiro se 

desconhece. 

Nesta conhecida e importante citação do capítulo 11º, A Diferença da 

Antiguidade, afirma que velho é o medieval, que é péssimo e sem arte, 

enquanto o antigo é a boa pintura que se fazia na Grécia e em Roma muito 

antes de Cristo encarnar. Porém, diz Holanda, é possível encontrar o antigo 

outra vez, em Itália. É precisamente aí, que se encontra o antigo-novo. É 

nesta parte do texto que surge o elogio a Nuno Gonçalves, pintor que tem o 

mérito de, num tempo mui bárbaro, se distinguir da restante produção 

artística nacional. Para Holanda, um apaixonado pelo Renascimento e 

defensor dos seus princípios, a época de D. Afonso V, muito anterior à sua, 

onde esteticamente domina o gótico, é pois compreensivelmente apelidada 

de bárbara. A análise deste capítulo conduz-nos à certeza de que, para 

                                                           
163 Ver Fig. 10 
164 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, p. 79 



109 

 

Holanda, Nuno Gonçalves era considerado um pintor ao estilo renascentista, 

porque quis imitar os pintores antigos e italianos. 

A importância desta citação de Holanda vai muito além do valor 

documental da mesma e assegura-nos da real posição deste pintor no 

panorama nacional da época.  

Neste particular, a citação de Holanda é preciosa, 
porquanto não salvou apenas do anonimato uma obra 
notável; soube, em especial, e como já salientámos, 
definir, sob o ponto de vista crítico, o carácter artístico 
deste nosso antigo mestre.165 
 

Nuno Gonçalves ocupa um lugar de excepção pois num tempo em que as 

artes se expressavam num vocabulário gótico-medieval, este pintor teve a 

ousadia de pintar segundo os valores classicistas: imitando o antigo e o estilo 

italiano: o antigo-novo. 

Tendo em conta a referência de Holanda, os documentos e os 

testemunhos históricos que situam o trabalho artístico de Nuno Gonçalves 

como pintor régio de D. Afonso V, é neste momento descabido questionar a 

autoria dos painéis.166 

O conjunto das seis pinturas que constituem os Painéis de São Vicente 

teriam sido feitas e pensadas para a Capela-Mor da Sé de Lisboa, onde 

foram colocadas no retábulo que encimava o altar das relíquias de São 

Vicente. 

Esse altar continha um grandioso retábulo que 
contava, (…), os Milagres e os Martírios do Santo patrono 

                                                           
165 Adriano de Gusmão- Nuno Gonçalves, Lisboa: Publicações Europa América, 1957, p. 101 
166“Na realidade, desde a revalorização do testemunho de Francisco de Holanda- base 

fundamental para a atribuição- que se podem fazer remontar à primeira metade de quinhentos 
as primeiras referências conjuntas ao retábulo e ao seu autor. Atendendo ao qualificado espírito 

crítico de Holanda, que caracteriza o estilo de Nuno Gonçalves, situando-o entre as “águias” da 
pintura quatrocentista, e ao relativamente vasto conjunto de documentos que baliza a 

actividade do pintor régio de D. Afonso V entre 1450 e 1492, ninguém hoje põe em dúvida a 
existência e a autoria do Altar de S. Vicente, outrora existente na capela-mor da catedral de 

Lisboa (…).”  Fernando António Baptista Pereira, “Nuno Gonçalves e o Altar de São Vicente da 

Sé de Lisboa, contributos anteriores para uma nova problemática” in Nuno Gonçalves, novos 
documentos, Estudo da Pintura do Séc. XV, Instituto Português de Museus, Reproscan, 1994, 

1ª ed., p. 35 
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da cidade de Lisboa e das conquistas do Norte de 
África.167 

 

Para além dos Painéis, ditos de São Vicente, persistiram os Martírios, 

constituídos por uma tábua e meia, “São Vicente atado à coluna”168 e “São 

Vicente na cruz em aspa”, e ainda atribuídos à oficina de Nuno Gonçalves, 

uma série de quatro retábulos que representam São Pedro, São Paulo, Santo 

António e São Teotónio e que hoje se encontram também no Museu Nacional 

de Arte Antiga. 

À data da redacção do Da Pintura Antiga, os Painéis estariam na Capela-

mor da Sé de Lisboa, mais tarde foram guardados no Palácio Episcopal de 

Mitra em Marvila, onde viriam a ser referidos no séc. XVIII.  

Assim se explica que este conjunto de pinturas 
Quatrocentistas tivesse escapado incólume do calamitoso 
terramoto de 1755 que destruiu grande parte da capela-
mor da Sé de Lisboa.169 

 

No séc. XIX, os Painéis foram transferidos para o Paço Episcopal de 

São Vicente de Fora, onde ficaram no esquecimento até serem encontrados 

pelo Cónego Monsenhor Elviro dos Santos em 1883.170  

Ainda antes desta “descoberta” dos Painéis em São Vicente de Fora, 

outros autores já se tinham debruçado sobre importante passagem do Da 

                                                           
167 Pedro Flor, - A Arte do Retrato em Portugal nos séculos XV e XVI, Lisboa: Assírio  & Alvim, 

2010, p. 184 
168 Ver Fig. 11 
169 Ibidem, p. 187 
170 A respeito das circunstâncias da “descoberta” dos Painéis, ver Maria João Neto “A propósito 

da descoberta dos Painéis de São Vicente de Fora- Contributo para o estudo e salvaguarda da 

pintura gothica em Portugal”, in Artis – Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de 
Letras de Lisboa, nº 2, 2003, pp. 219-260, aqui a autora, num importante estudo com 

documentação inédita, demonstra, entre outras coisas, como a figura do eclesiástico Elviro dos 
Santos era uma  presença incómoda tanto para a própria Igreja como para José de Figueiredo,  

pela posição crítica que assumira relativamente à situação do património artístico nacional, à 

negligência estatal e ao ensino das belas-artes. Ver também Rafael Moreira “A ‘descoberta’ dos 
Painéis” in Nuno Gonçalves, novos documentos, Estudo da Pintura do Séc. XV, Instituto 

Português de Museus, Reproscan, 1994, 1ª ed., pp. 33-34. Rafael Moreira sustenta que a 
verdadeira data da “descoberta” dos painéis não é 1882, como defendera José de Figueiredo, e 

também não terá sido Columbano Bordalo Pinheiro a encontrá-los no Paço Patriarcal de São 
Vicente de Fora, num vandalismo e abandono que levaria a chamar a atenção para o valor 

destas pinturas. Por essa altura Columbano encontrava-se em Paris, como bolseiro, a estagiar 

num prestigiado atelier. Prova-se assim que o mérito da “descoberta” não pertencia a 
Columbano, e que a mesma só se poderia ter dado depois de 1884, apesar de se lhe 

reconhecer a chamada de atenção que terá feito relativamente às pinturas. 
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Pintura Antiga em que Francisco de Holanda celebra a importância do pintor 

Nuno Gonçalves. O primeiro autor a divulgar esta passagem da obra de 

Holanda é Céan Bermúdez, em 1800. Por esta altura tanto o original de 

Holanda como a tradução castelhana de Manuel Denis se encontravam 

inéditas.171 José da Cunha Taborda irá também referir-se à citação de 

Francisco de Holanda em 1815172 bem como Cyrillo Volkmar Machado, em 

1823173 e depois deste ainda Raczinsky.174 Todos estes autores tiveram por 

base a obra de Bermudéz de 1800 e este, por sua vez, teve por base a 

versão do Da Pintura Antiga de Manuel Denis.175 

Em 1909 teve início o restauro dos Painéis feito por Luciano Freire por 

iniciativa de José de Figueiredo que terminou um ano depois e se fez 

acompanhar da publicação de um estudo fundamental acerca destas 

pinturas.176 Em 1912, os “Painéis de S. Vicente” passam a estar expostos no 

Museu Nacional de Arte Antiga onde se encontram ainda hoje.177 

As referências de Francisco de Holanda são sem dúvida as primeiras e as 

mais credíveis fontes que permitem atribuir a autoria desta obra a Nuno 

Gonçalves e da identificação de alguns outros retábulos da sua autoria: os do 

altar na Capela Mor da Sé de Lisboa e o da Flagelação no mosteiro da 

Trindade. A partir das referências de Francisco de Holanda e através das 

indicações plásticas fornecidas pelo restauro realizado por Luciano Freire, 

Figueiredo conclui com segurança ser Nuno Gonçalves o autor dos Painéis e 

                                                           
171 Juan Augustin Céan Bermúdez, “Holanda” in Diccionario Historico de los mas illustres 
professores de Bellas Artes en Espanã, Madrid, Edição Académica, 1800, pp. 292- 296 
172 José da Cunha Taborda, Regras da Arte da Pintura, Coimbra: Imp. da Universidade, 1922, p. 

159 
173 Cyrillo Volkmar Machado- Collecções de Memórias relativas às vidas dos Pintores e 
Escultores, Architectos, e Gravadores Portuguezes, e dos Estrangeiros, que estiverão em 
Portugal, Lisboa: Imprensa de Victorino Rodrigues da Silva, 1823, p. 14 
174 Raczinsky, Les Arts en Portugal, Paris: Jules Renouard 1846, p. 55 
175 Tradução Castelhana do Da Pintura Antiga de Manuel Denis (1563), Madrid, ed. E. Tormo, 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1921 
176 José de Figueiredo, O Pintor Nuno Gonçalves, Arte Portuguesa Primitiva, Lisboa, 1910 
177 Ver Dalila Rodrigues e José Alberto Seabra Carvalho “História Material dos três grupos de 

pinturas” in Nuno Gonçalves, novos documentos, Estudo da Pintura do Séc. XV, Instituto 
Português de Museus, Reproscan, 1994, 1ª ed., pp. 49-57. Aqui faz-se o levantantamento 

cronológico com grande rigor das vicussitudes pelas quais os Painéis teriam passado, desde a 

sua execução, passando pela sua “descoberta”, e as consequentes circunstâncias posteriores, 
como questões ligadas ao restauro, exposição ao público, exame laboratorial, tratamento de 

conservação, etc. 
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defende que estes constituiriam o verdadeiro altar de São Vicente na Sé de 

Lisboa a que se refere Francisco de Holanda.  

A favor da autoria de Nuno Gonçalves e tendo como ponto de partida a 

interpretação que José Figueiredo faz das palavras de Holanda estão, por 

exemplo, Jaime Cortesão, Reynaldo dos Santos e Adriano de Gusmão, que, 

apesar de não questionar a autoria, defende que os Painéis teriam sido 

pintados para outro local e que as pinturas a que Holanda se referia, seriam, 

entre outras, desaparecidas, as tábuas de São Vicente na Cruz em aspa e 

São Vicente atado à Coluna.178 

Apesar de José de Figueiredo ter assumido em 1910 como certa a 

autoria dos Painéis com base essencialmente nas palavras de Francisco de 

Holanda, a verdade é que a identificação da autoria dos Painéis não se deu 

sem grande polémica: 

A história dos painéis em epígrafe é um verdadeiro 
romance, ou mais exactamente, um folhetim cheio de 
peripécias e figurantes, acontecimentos trágicos ou 
grotescos, numa sucessão de episódios que mutuamente 
se contradizem.179 

 

Jorge de Sena defende que há uma necessidade patriótica em ver nos 

Painéis tanto um retrato da vida portuguesa da época como a autoria de um 

pintor português, daí que se tenham avançado supostas certezas, quando 

aquilo que se devia ter assumido seria apenas hipóteses. Décadas antes 

deste autor, outros autores puseram em causa a autoria dos Painéis e 

consequentemente o contributo das referências de Francisco de Holanda. 

Alfredo Leal é o primeiro a contestar a autoria dos Painéis e propõe João 

Eanes, também ele pintor régio de D. Afonso V mas anterior a Nuno 

Gonçalves e questiona a credibilidade das informações de Holanda e defende 

como presumíveis autores dos Painéis João Gonçalves ou Gonçalo Eanes.180 

                                                           
178 Ver Jaime Cortesão, “A História dos Painéis de São Vicente” in História dos Descobrimentos 
Portugueses, 2º vol. Ed. Círculo de Leitores, 1978, pp. 27-62; ver Reynaldo dos Santos, Nuno 
Gonçalves, Phaidon Press, London, 1955; ver Adriano de Gusmão, Nuno Gonçalves, Col. Artis, 

Lisboa, 1958 
179 Jorge de Sena, Os Painéis ditos de “Nuno Gonçalves”, São Paulo, Separata do nº 54 da 
Revista de História, 1963, p. 333 
180 José Saraiva, Os Painéis do Infante Santo, Leiria: Tip. Central, 1925 
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Na opinião de Dalila Rodrigues181, apesar de toda a polémica, não há 

qualquer razão para reconsiderar a autoria de Nuno Gonçalves já proposta 

por José Figueiredo em 1910.182  

No final do Livro Segundo do Da Pintura Antiga, Holanda voltará a fazer 

uma importante referência a Nuno Gonçalves ao incluí-lo na Tábua dos 

famosos Pintores modernos a que elles chamam aguias. Também aqui 

voltará a corroborar a ideia de que Nuno Gonçalves é o autor das pinturas do 

altar de S. Vicente em Lisboa, reforçando o que já tinha afirmado no capítulo 

11º do Da Pintura Antiga. Nesta Tábua, composta por nomes sonantes do 

esplendor do Renascimento, tais como: Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, 

Giotto, Andrea Mantegna, Rafael, Ticiano, surge em vigésimo primeiro lugar 

Nuno Gonçalves, o único artista português desta tábua de vinte e um 

pintores, que não obstante surgir no fim da lista não deixa de figurar entre 

as «águias» e ao mesmo nível de excelência dos outros artistas citados: 

21. O pintor portuguez, ponho entre os famosos, que 
pintou o altar de S. Vicente de Lisboa.183 
 
 

 

 

  

                                                           
181 Dalila Rodrigues- “O Episódio de Nuno Gonçalves ou da Oficina de Lisboa”  in História da 
arte Portuguesa, Vol.1, Direcção de Paulo Pereira, Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, p. 487 
182 “Estávamos, pois, em face de painéis votados a S. Vicente. E, se isto, pela aproximação das 

datas e pelo que se sabia de Nuno Gonçalves e do seu valor, era quasi a prova de que estes 

quadros eram os de que fallava Francisco de Hollanda.” José de Figueiredo- O Pintor Nuno 
Gonçalves, Lisboa: Typ. Do Annuario Commercial, 1910, p. 35 
183 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 352 
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5.2- Nuno Gonçalves como o único pintor 
português a pintar ao “estilo italiano” 
 
 
 
 

 

Nuno Gonçalves viveu em pleno séc. XV, entre 1435 e 1491. É pintor 

régio e cavaleiro da casa de D. Afonso V, ainda assim o seu estatuto é o de 

mero artífice e cavaleiro da casa real. A sua formação artística permanece 

um enigma, sabe-se que a sua oficina de pintura identificada nos meios 

académicos por “Oficina de Lisboa” se destacava pela autonomia em relação 

à pintura que se praticava em Portugal durante o século XV: 

Com base na escassa e anónima pintura remanescente, a 
episódica “oficina de Lisboa” parece não se filiar num 
processo evolutivo da pintura nacional, nem ter na pintura 
subsequente, ao invés do que seria de esperar, qualquer 
impacto perceptível.184 

 

Esta produção artística, episódica e autónoma da “Oficina de Lisboa” e 

a notoriedade de Nuno Gonçalves enquanto pintor régio, não passou 

despercebida à sensibilidade de Francisco de Holanda, que na sua obra 

escrita lhe faz diversas referências com grande louvor.  

O carácter excepcional de Nuno Gonçalves pode em parte ficar a 

dever-se ao seu percurso biográfico. O pintor terá estado na Catalunha com 

a missão de retratar Dom Pedro, Rei de Aragão.  

(…) por esse motivo, teria recebido como 
recompensa um cavalo (…) a viagem, de Nuno Gonçalves 
à Catalunha permitiu-lhe certamente contactar com 
núcleos artísticos de outra casta, mais permeáveis às 
novidades provençais e napolitanas.185 

 

                                                           
184 Dalila Rodrigues “O Episódio de Nuno Gonçalves ou da «Oficina de Lisboa»” in História da 
arte Portuguesa, Vol.1, Direcção de Paulo Pereira, Lisboa: Círculo de Leitores, 1995 
185 Pedro Flor, Op. Cit. p. 195 
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É perfeitamente possível que dessa estadia se tenham estabelecido 

relações com outros centros artísticos e que Nuno Gonçalves tenha sofrido 

influências de outros pintores que estivessem já mais permeáveis aos valores 

renascentistas.186 Apesar de este pintor ser muitas vezes associado à pintura 

quatrocentista flamenga, Holanda não hesita em atribuir-lhe o notável 

estatuto de único pintor português a pintar ao estilo italiano. Nuno 

Gonçalves, apesar da habitual conotação com a pintura quatrocentista 

flamenga, é o menos flamengo dos pintores portugueses da época. 

Podemos talvez atribuir as características excepcionais de Nuno 

Gonçalves, para além de uma certa originalidade e individualidade do próprio 

pintor, a influências de carácter internacional recebidas, quer quando se 

deslocou ao estrangeiro, quer, como sugere Fernanda Espinosa, quando 

contactou com mestres estrangeiros em Portugal, em pleno século XV. 

Décadas depois do Da Pintura Antigua, quando Francisco de Holanda 

redige a obra Da Ciência do Desenho, o nome de Nuno Gonçalves é omisso 

onde se esperaria ver uma nova referência a este pintor. No início do 

capítulo VII desta mesma obra, dirigindo-se a Dom Sebastião e referindo-se 

aos reis seus antecessores, lembrando como estes estimaram a pintura e os 

pintores, faz referência a Jacome, pintor italiano, a Martinos, e a seu pai, 

                                                           
186 Fernando António Batista Pereira defende que por via da relação de Nuno Gonçalves com o 

Infante Dom Pedro, e aquando da sua viagem a Barcelona, este terá estabelecido 

conhecimento com o pintor Jaume Huguet, pintor catalão: “(…) atendendo às relações 
documentadas entre o Condestável e os dois pintores- Nuno Gonçalves e Jaume Huguet, -é 

perfeitamente admíssivel que tenha existido um contacto entre os dois, tendo o autor do Altar 
de S. Vicente de Lisboa assimilado tão-somente aquilo que poderia enriquecer o seu percurso 

artístico verdadeiramente único.” Fernando António Batista Pereira, “Istoria e Retrato no 

Retábulo de S. Vicente de Nuno Gonçalves” in Arte Teoria, Revista do Mestrado em Teorias da 
Arte da FBAUL, nº 12/13, 2010, p. 166; Pode-se ainda ver nesta relação uma possível fonte de 

inspiração para os Painéis. No período em que Nuno Gonçalves passou por Barcelona, “Huguet 
começara a realizar, em duas diferentes etapas, entre pouco antes de 1455 e cerca de 1460, 

para a igreja paroquial de São Vicente de Sarriá, com um programa iconográfico dedicado ao 

orago que, de acordo com a identificação de nove painéis remanescentes (dos quais cinco da 
mão de Huguet), feita nos inícios do século XX, lembra a sequência do Altar de S. Vicente da Sé 

em Lisboa: a dois painéis sobre a vida do Mártir, com a Ordenação de S. Vicente como diácono 
e S. Vicente diante de Daciano, seguiram-se quatro painéis com os Martírios, uma com o Santo 
na Prisão assistido por Anjos, outra com a sua Morte e, finalmente uma outra com os Milagres 
acontecidos diante das suas relíquias.” Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias 
de Devoção, Espaço, Tempo e Narrativa na Pintura Portuguesa do Renascimento (1450-1550), 
Dissertação de Doutoramento em Ciências da Arte, FBAUL, Lisboa, 2001, pp. 125-126 
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António de Holanda, mas nada diz acerca de Nuno Gonçalves. As primeiras 

obras de Holanda afastam-se das últimas por uma espécie de abismo 

ideológico, em que pouco resta do Holanda classicista e entusiasta. Talvez aí 

possa residir a explicação para essa omissão. 

Muitas incoerências surgem e o seu pensamento não parece consistente 

em relação a aspectos que defendera calorosamente umas décadas antes, 

como por exemplo, neste mesmo capítulo, Holanda chega a dar como 

exemplo de um rei que muito estimou a pintura, o Rei Dom Afonso 

Henriques, o que constitui uma afirmação estranha, duvidosa e algo 

contraditória… Como compreender este estranho exemplo, quando no Da 

Pintura Antiga, esses tempos são caracterizados de velhos e sem razão nem 

arte? Estranha é também esta omissão relativamente a um pintor que 

anteriormente teve a honra de ser o único pintor português mencionado na 

Tábua das Águias. Na opinião de Dagoberto Markl, esta omissão deve-se 

talvez a um motivo de conveniência: 

Os defensores das normas estabelecidas pelo Concílio de 
Trento já teriam mandado retirar a parte «condenável» do 
Retábulo de São Vicente, os PAINÉIS?187 
 

Não obstante este esquecimento, no Da Pintura Antiga, Nuno 

Gonçalves é reconhecido como pintor ao estilo italiano. Se o tempo de 

Holanda, o século XVI, estava ainda longe de reconhecer em toda a 

plenitude os valores do classicismo e os elementos góticos ainda dominavam 

tanto na pintura como nas obras de arquitectura, o que dizer do tempo de 

Nuno Gonçalves?  

No século XV, o estilo gótico estava vigente ainda em vários centros da 

pintura europeia, e não apenas em Portugal. A pintura portuguesa dessa 

época repetia fórmulas tradicionais e conservadoras de carácter oficinal que 

só viria a superar, em parte no tempo de Holanda com a vinda de artistas 

estrangeiros para Portugal, como Nicolau Chanterene, e de pintores 

                                                           
187 Dagoberto Markl, O Essencial sobre Nuno Gonçalves, Lisboa: INCM, 1987, p. 26 
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portugueses que regressaram de Itália durante o reinado de Dom João III, 

como por exemplo António Campelo.188 

O aspecto que decisivamente se pode associar ao italianismo, para o 

qual Francisco de Holanda remete, é o da escala e da nobreza com que a 

figura humana é representada. 

 Apesar de ser incontestável alguma influência da escola flamenga e a 

presença de alguma rigidez na pintura de Nuno Gonçalves, este pintor 

português é portador de uma diferença fundamental que é reveladora de 

uma nova sensibilidade estética: 

A opção por um espaço de figuração simplificado a um 
pavimento e a um fundo escuro, sem qualquer registo 
além dos rostos que o «preenchem», que permita o 
despiste do olhar, ou ainda e sobretudo, a espacialização 
das figuras, o sentido do volume e as potencialidades 
modeladoras da luz, mostram uma ruptura cujo alcance 
não é fácil de determinar (…)189 

 

Nuno Gonçalves revela nos Painéis, uma preocupação com a coerência 

formal e o equilíbrio entre a composição dos seis painéis. O aspecto decisivo 

da sua modernidade situa-se indubitavelmente na preocupação com o 

realismo e a verosimilhança representativa das figuras humanas, enquanto 

atenção ao retrato. 

O forte individualismo do olhar de cada figura, bem 
captado por Nuno Gonçalves, atinge o patamar do retrato 
psicológico que nem sempre foi conseguido pelos pintores 
do seu tempo, o que faz dele um dos grandes nomes da 
arte do retrato nacional e europeu do século XV.190 

 

Este pintor revelou nos seus traços o Individualismo, o domínio da 

Fisiognomia dos rostos diferenciados, uma preocupação central dos pintores 

renascentistas. A Fisiognomia é uma das áreas de saber que Francisco de 

                                                           
188 “Este misterioso pintor esteve  activo em Roma ao tempo do Papa Júlio III, nos anos 50 e 

60 do século XVI, ligado aos círculos miguelangelescos (…)” Vítor Serrão, História da Arte em 
Portugal, O Renascimento e o Maneirismo, Lisboa: Editorial Presença, 2006, p. 176 
189 Dalila Rodrigues- Op. Cit., p. 488 
190 Pedro Flor, Op. Cit., p. 218 
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Holanda enumera como fundamentais para a formação do pintor191, à qual 

dedica o capítulo 19º do Da Pintura Antiga, e destaca a sua importância por 

várias vezes ao longo da sua obra: 

(…) veremos que é grandissimamente necessário ao 
pintor a inteligência da fisiognomónica, ou filosomia, sem 
a qual não pode deixar de cometer muitos erros. (…) 
Cumpre-lhe finalmente entender de filosomia para dar a 
cada pessoa sua própria figura e propriedade e condição e 
ofício, e não a que sua não é (…)192 

 

Holanda reconheceu certamente em Gonçalves este evidente domínio 

da inteligência da fisiognómica, pois os Painéis de outra coisa não tratam que 

de dar a cada pessoa sua própria figura e propriedade e condição e ofício. 

Apesar da importância que Gonçalves dá ao retrato das figuras, Fernando 

António Baptista Pereira e também Pedro Flor defendem que este aspecto 

não se deve à intenção de representar esta ou aquela pessoa em especial.193  

Cumpre, em primeiro lugar, perguntar, de uma forma 
directa e inequívoca (…), se estaremos, em todas as 
situações, diante de caracterizações individualizadas de 
figuras, à maneira de retrato, como acontece em tantas 
composições europeias coevas de Dirk Bouts ou de 
Botticelli (…)? Nessas caracterizações individualizadas de 
figuras o modo «icónico» e «não narrativo» de Nuno 
Gonçalves quis tão-somente citar os «estados» sociais do 
seu tempo e ilustrar simultaneamente certas istorie que, 
até hoje, não fomos capazes de identificar 
correctamente.194 
 

Para Fernando António Baptista Pereira existe uma dificuldade em ler 

a istoria dos Painéis, porque Nuno Gonçalves elimina a acção, tal como o seu 
                                                           
191 A respeito deste tema, ver o Capítulo III da minha Tese de Mestrado, onde desenvolvemos a 
importância da Fisiognomia na obra de Francisco de Holanda e as suas fontes. “Francisco de 

Holanda: Ecos de Classicismo em Portugal” Tese de Mestrado em Teorias da Arte, FBAUL, 2005, 

ou ainda uma síntese deste tema no artigo intitulado “O Lugar da Fisiognomia na obra de 
Francisco de Holanda” Revista ARTE TEORIA, Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, nº 8, 2006 
192 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga, Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 50 
193 “À excepção por exemplo, do homem de chapéu preto ou da senhora idosa, no painel do 

infante, as restantes figuras mostram ao nível do desenho preparatório, marcações genéricas e 

pouco definidas, (…) não foram colocadas neste retábulo com a intenção de se apresentarem 
como retratos concretos, mas apenas como figuras de expressão personalizada.”  Pedro Flor, 

Op. Cit. p. 196 
194 Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção, Espaço, Tempo e 
Narrativa na Pintura Portuguesa do Renascimento (1450-1550), Dissertação de Doutoramento 

em Ciências da Arte, FBAUL, Lisboa, 2011, p. 162 
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contemporâneo Piero della Francesca procurava eliminar o tempo195, através 

da predominância de um estilo icónico, por esse motivo também esse autor 

se centra mais no significado global da pintura196 do que na tentativa 

infrutífera de identificar as personagens que a compõem: 

(…) é essa estratégia de organização e construção 
espacial que permite destacar as personagens como 
grandes esculturas de vulto «fingidas», aspecto que 
seguramente atraiu a sensibilidade do «italianizado» 
Francisco de Holanda, impressionado quer pelos soberbos 
nús da série dos Martírios, quer pela monumentalidade 
conferida à figura humana, quer ainda, pelo humanismo 
da individualização alcançada pelo «retrato», na série dos 
Milagres, tudo valores novos da Pintura ao modo do 
Antigo.197 

 

Existem porém opiniões contrárias, que prendem Gonçalves a um 

estilo ainda medieval. Na opinião de Fernanda Espinosa198, por exemplo, a 

obra de Gonçalves revela algum arcaísmo da composição, manifestando 

preocupação com o enchimento dos espaços, aspecto típico da pintura 

flamenga muitas vezes criticado por Holanda: 

(…) porque a pintura tanto há-de ser feita d’aquilo que 
nella se faz, como do que se deixa de fazer. E se as 
feguras forem poucas ou se forem muitas, a ordem que 
eu nelas encommendaria, seria que não ocupassem 
confusamente toda a tavoa ou lugar onde se põem, mas 
que deixem alguns spaços vazios e dilatados para darem 
despejo e clareza à sua obra(…)199 

 

Apesar de recomendar uma certa economia e decoro na pintura das 

figuras, é necessário para que se esteja perante uma boa pintura, que esta 

não seja confusa e que cada figura ocupe o lugar que lhe convém. Ora a 

                                                           
195 Ibidem 
196 “Estamos, assim, perante um espaço-tempo figurativo da devoção em que se representam 

os factos passados- os grandes milagres paradigmáticos da tradição vicentina – através da 

intercessão de S. Vicente, patrono da cidade e da Corte bem como dos combatentes e dos 
mareantes, a graça e a protecção divinas para o Reino e para todos os seus naturais, assim 

como para a sua missão de continuidade apostólica além-mar.” Fernando António Baptista 
Pereira, “Istoria e Retrato no Retábulo de S. Vicente de Nuno Gonçalves” in Arte Teoria, Revista 

do Mestrado em Teorias da Arte da FBAUL, nº 12/13, 2010, p. 179 
197 Idem, p. 180 
198 Fernanda Espinosa – Escritos Históricos, Porto: Porto Editora, 1972, p. 281 
199 Francisco de Holanda, Op. Cit., p. 137 
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pintura dos Painéis revela uma sábia organização e uma multiplicidade de 

planos de complexidade invulgar onde as figuras estão colocadas segundo 

uma importância hierárquica. 

Podemos ainda afirmar que há uma ausência de qualquer elemento 

decorativo ou arquitectónico que nos remeta para a pintura do 

Renascimento. Para além das sessenta figuras que ocupam toda a superfície 

dos painéis, não deixando transparecer o espaço nem a dimensão 

arquitectónica, vislumbra-se apenas um soalho que permitem uma 

perspectiva ao olhar. A disposição dos Painéis em sequência horizontal 

detectada por Almada Negreiros, é reforçada pela correcta perspectivação do 

pavimento, permitindo a contemplação de um todo coerente.200  

Há em Gonçalves ainda outros aspectos que o permitem incluir no estilo 

Antigo-Novo e que foram decerto os que permitiram a Holanda atribuir-lhe o 

estatuto de Águia: o uso do desenho de forma cuidada e elegante, 

denotando uma expressão sintética e um equilíbrio formal, o domínio da 

fisiognomia do rosto humano, o elogio e o realismo do retrato, uma 

excelente caracterização das personas, a volumetria e o cromatismo dos 

panejamentos e ainda a perspectiva e o efeito ilusório de continuidade que é 

dado através da marcação do soalho onde assentam os personagens que 

compõem este painel. 

Holanda vê em Gonçalves a única sombra de inspiração renascentista do 

antigo-novo em Portugal tal como a que ele vai conhecer a Itália e do qual é 

um acérrimo entusiasta. Esses traços estão presentes sobretudo na 

importância que é dada ao estudo do corpo e do retrato. O pormenor e 

atenção que são dados ao rosto e à sua individualidade são traços 

fundamentais que caracterizam a pintura ao estilo italiano e também uma 

das preocupações centrais do Renascimento: o retrato como espelho da 

individualidade. O novo homem da Renascença é o autor do seu destino e 

fonte do sentido e do valor do que o rodeia. A dignidade humana encontra a 

                                                           
200 Ver- Almada Negreiros, A Chave diz: faltam duas tábuas e meia da pintura no todo da obra 
de Nuno Gonçalves, Lisboa, Sá da Costa, 1950 e - Lima de Freitas, Almada e o Número, Lisboa, 

SocTip, 1990, 2ª ed. 
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sua verdadeira vocação: a imanência do ser humano, nas suas capacidades 

volitivas e criativas.201 

A representação da figura humana como forma de exaltação de certas 

personalidades, tal como era feito na Antiguidade, foi uma das preocupações 

principais dos artistas do Renascimento. Nuno Gonçalves também parece 

seguir esse ideal da Antiguidade, retomado na Renascença, a representação 

da figura humana a uma escala monumental, onde tanto o carácter como o 

tamanho real das figuras são representados como forma de exaltação das 

personalidades. 

 Nos Painéis de São Vicente estão representadas sessenta personagens, 

cada uma com um rosto diferenciado, exprimindo uma personalidade única, 

que se traduz na postura, nas roupagens mas sobretudo no rosto trabalhado 

com exímio rigor para a época, em Portugal. Este facto testemunha de forma 

inegável, a presença do humanismo próprio deste tempo.  

A subtileza do olhar, a expressão facial, a infindável diversidade de 

rostos, cada um com a sua profundidade psicológica, revela bem o domínio 

invulgar do desenho de figura humana na sua diversidade: 

Os rostos todos serão diferentes nas feições e filosomias 
como faz a natureza, diferentes nas idades, nas cores da 
carne, nos movimentos, nas mãos e nos pés, e nos 
corpos, tendo as posturas antigas, porque se uma figura 
estiver toda fronteira, a outra esteja de meio rosto, ou 
treçada, e a outra voltada, e a outra inclinada para baixo, 
a outra para cima recursada, alguns assentados e outros 
jazendo, repartidos por seus lugares na história. (…)  
E sobre tudo se há-de ter perfeição em os descuidos e 
decoro e que se veja a pátria e a gente e ornamentos que 
pertencem a tal história (…)202 
 

Ao ler este excerto, podemos ser transportados para os Painéis. É 

evidente que Nuno Gonçalves possui estas preocupações bem patentes nesta 

obra magistral e bem conhecida de Francisco de Holanda. 

                                                           
201 Ver a respeito deste tema, por exemplo, Giovanni Pico della Mirandola, Discurso sobre a 
Dignidade do Homem, Tradução e introdução de Maria de Lourdes Sirgado Ganho, Lisboa: 
Edições 70, 1989 (edição Bilingue) 
202 Francisco de Holanda, Op. Cit., p. 138 
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O cuidado com a marcação rigorosa dos traços fisiognómicos, nas 

idades, nos tons de pele, na postura e posição, na roupa, nos ornamentos, 

em suma, todas estas indicações fornecem à pintura uma leitura, com nexo 

e com decoro. Nos Painéis, toda a ênfase é dada ao Retrato enquanto 

retrato plural da sociedade portuguesa representada com todo o 

pormenor.203 

Podemos ainda assumir que as figuras de Gonçalves revelam uma 

certa monumentalidade escultórica, presente na excepcional valorização 

escultural dos volumes e que nos remete para a Antiguidade, mas também 

para a pintura renascentista. Na opinião de Adriano Gusmão, o italianismo de 

Nuno Gonçalves residia, mais do que na imitação da pintura italiana-

renascentista, no assemelhar-se à Antiguidade grega e romana:-a «eicellente 

e elegante».204 Essa tendência para o jogo escultórico dos volumes na 

pintura está presente em pintores como Andrea Mantegna ou com Miguel 

Ângelo, tendência essa à qual a vista treinada de Holanda estaria 

evidentemente sensível. 

Nuno Gonçalves tem ainda uma importância extraordinária aos olhos de 

Holanda por este ter sido o único que num tempo ainda muito gótico, 

revelou uma sensibilidade nova e esteve sensível ao apelo da modernidade: 

o Renascimento, que ainda não se fazia sentir em Portugal. O carácter de 

pintor de excepção é um aspecto decisivo na filosofia da arte holandiana, 

como se mostrará noutros momentos deste estudo. O verdadeiro pintor é 

aquele que se distingue da maioria através da sua criatividade única, 

conforme a sua ideia e tenção.205 

Nuno Gonçalves é também representativo de uma das principais 

preocupações de Holanda: o estatuto social dos pintores. Este pintor 

beneficiou de um estatuto privilegiado junto da corte enquanto cavaleiro e 

pintor de Dom Afonso V. Segundo Joaquim Oliveira Caetano (1994), esta 

                                                           
203 “É ao nível do retrato que a sua singularidade mais tem sido notada, já que, além das 
capacidades realistas de representação, tanto no retrato físico como no retrato social, se 

surpreende em cada rosto uma profundidade anímica que parece não ter correspondência 

directa na pintura europeia do mesmo período.” Dalila Rodrigues- Op. Cit., p. 499 
204 Adriano de Gusmão, Op. Cit., p. 102 
205 Francisco de Holanda, Op. Cit., p. 309 
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tendência insere-se numa tradição de privilégio, da qual outros pintores dos 

séculos XV e XVI teriam também beneficiado. Este fenómeno de pintor de 

corte permite que a figura do artista vá adquirindo uma maior dignidade e 

peso social e que o trabalho artístico seja mais valorizado, sem que contudo 

deixe de ser considerado como mero artífice e, em termos laborais, a sua 

profissão nada tem de liberal: 

(…) para um pintor de profissão, a possibilidade de 
nobilitação ou de obtenção de um cargo ou estatuto 
privilegiado, aparecia certamente como algo que ele podia 
muito justamente aspirar, sem que tal lhe parecesse como 
um sonho fantasioso.206 
 

Nuno Gonçalves foi um pintor privilegiado da corte, remunerado 

dignamente: 12.000 reais brancos, em 1450, mais um aumento de 3.432 

reais anualmente e ainda uma peça de pano de Bristol para as suas 

vestes.207 Apesar de, como pintor régio e cavaleiro da casa de D. Afonso V, 

privar de um ambiente de corte e de ter uma figura de destaque, na 

realidade a sua actividade de pintor ainda entendida como a de um artífice 

assenta no estranho paradoxo de ser equiparável à actividade de um 

tanoeiro ou de um tosquiador. 

Podemos compreender o fenómeno de Nuno Gonçalves à luz de um 

enquadramento mais vasto. O autor Martin Warnke, em O Artista da Corte208 

demonstra como era comum na Europa que, aos pintores fosse dada a 

possibilidade de ascensão social através de títulos de nobreza e da 

participação na vida cortesã. Prova disso são os artistas que foram 

incorporados em cargos e funções aparentemente incompatíveis com a sua 

condição oficinal, sendo remunerados mediante salários fixos e outros 

benefícios. 

O trabalho oficinal, anónimo e de qualidade questionável que caracteriza 

grande parte da pintura portuguesa prolongou-se muito para lá do tempo de 

                                                           
206 Joaquim Oliveira Caetano- As Ordens Militares em Portugal e no sul da Europa,  – Actas do 
II Encontro sobre Ordens Militares, Lisboa, Edições Colibri/ Câmara Municipal de Palmela, 1997, 

p. 86 
207 Dagoberto Markl - O Essencial sobre Nuno Gonçalves, Lisboa, INCM, 1987, p. 17 
208 Martin Warnke, O Artista da Corte- os Antecedentes dos Artistas Modernos, trad. Maria Clara 

Cescato, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, pp. 183-193 
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Nuno Gonçalves, o que se deve às múltiplas dificuldades pelas quais os 

artistas portugueses passaram: a falta de cultura artística, a ausência de 

uma formação artística que promovesse um ensino apropriado de desenho, a 

falta de material didático e a ausência de um estatuto que reconhecesse a 

pintura como mais do que meras obra manuais. 

Assim sendo, o fenómeno de Nuno Gonçalves, deverá pois ser entendido 

como singular no quadro da produção artística nacional: 

Uma obra pouco menos que genial brotara do 
desconhecido, sem tradições nem explicações.209 
 

Não sendo possível identificar com segurança as influências que sofre ou 

os mestres que teve: 

(…) teremos de admitir que o pintor reflecte nesta obra a 
mentalidade de uma nova geração, resultante da 
revolução burguesa de 1383-85. A mentalidade de uma 
nova geração ou antes um vago reflexo dos ideais 
«revolucionários» dessa geração?210 

 

Em O Artista da Corte, Martin Warnke reflecte acerca da formação de um 

estatuto, o de artista moderno, que na sua opinião vai encontrar na figura do 

pintor de corte o seu fundamento. Critica a tese de que teria sido a 

sociedade burguesa a responsável pela conquista da subjetividade artística, 

condição sine qua none da modernidade, e afirma, após recuperar e 

desenvolver uma vasta panóplia de argumentos que revelam o importante 

papel das cortes na constituição de uma modernidade artística, que:  

(…) foi nas cortes que pela primeira vez se manifestou 
a concepção da singularidade irredutível do gênio 
artístico.211 

 

Nuno Gonçalves é o exemplo de um artista que ainda que vinculado à 

dinâmica da corte, encontrou espaço para manifestar a sua própria liberdade 

de criação e a marca da sua genialidade. 

                                                           
209 Fernanda Espinosa- Op. Cit., p. 279 
210 Dagoberto Markl, Op. Cit, p. 15 
211 Martin Warnke, Op. Cit. , p. 353 
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Aparentemente, também Nuno Gonçalves não deixou continuidade, 

sendo as obras imediatamente posteriores a este ainda detentoras de 

características que podemos associar a um certo goticismo.  

Em suma, podemos afirmar que Nuno Gonçalves por denotar o domínio 

e o rigor do desenho, a profundidade psicológica do retrato, o italianismo 

presente na monumentalização da figura humana, a intensificação do 

realismo, bem como pelo facto de este pintor ter um estatuto privilegiado 

junto do Rei e uma autonomia e lugar de excepção face ao panorama 

nacional, merece o estatuto de uma verdadeira «águia» aos olhos de 

Holanda. 
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Capítulo III 

 
As Estratégias de Legitimação da Pintura 

 
 
1- A Pintura como arte aristocrata: Superioridade da 
Pintura 
 
 
 
 

As estratégias de Holanda para dignificar a Pintura encontram-se na 

mesma linha de pensamento de outros teóricos de arte, quer italianos, quer 

ibéricos, revelando por um lado uma fundamentação estética em tudo 

semelhante à argumentação intelectualizante dos humanistas italianos e por 

outro lado uma ideologia mais reivindicativa, de natureza social, de luta por 

um novo reconhecimento social da pintura. A Pintura passa a ser referida em 

múltiplos autores como uma Ciência,212 

                                                           
212 Vejamos por exemplo o seguinte poema de Calderon de la Barca: 

                   Pintor- Ya que es simpre ufano 

País, de mi génio veloz, 
Corrió unas líneas la voz, 

Corra otras líneas la mano, 
Porque hoy en el soberano 

Retrato que hacer desae 
Mi amor, quiero que se vea de mis obras el poder, 

Y así, tu Ciencia, hás de ser 

La que me dictes la idea; 
Tú Inocencia, la pureza, 

A sus colores darás; 
Y tu, Gracia, añadirás 

Perfiles a su belleza, 

Com que a la Naturaleza 
Saldrán los perfiles fieles 

De rosas y de claveles, 
Se el tiento me da la Ciencia 

Los colores la Inocencia 
                       Y la Gracia los pinceles,  

Este poema que pertence a uma pequena comédia romântica, de 1648 apresenta o 

Pintor como interlocutor principal, Calderon de la Barca reafirma em pleno século XVII, que 
é a Ciência que dita a Ideia do Pintor. Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) El Pintor de 
su Deshonra, Duenas, Palencia: Simancas, 2007, p. 38 
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 A defesa da superioridade da Pintura, ou da sua nobreza, é levada a 

cabo através de múltiplos esforços e argumentos mais ou menos comuns a 

todos os tratadistas da época, como por exemplo distinguir a Pintura do 

mero trabalho manual associado ao artesanato, onde o processo intelectual e 

criativo não entra.213 

É importante lembrar que no Da Pintura Antiga, a Pintura ocupa um 

lugar central e estratégico na obra de Holanda, ao ponto de chamar à 

Escultura, pintura encorporada. Também quando faz afirmações acerca do 

pintor, podemos considerar que se refere ao artista plástico de modo geral. 

 Apesar de, a meio do séc. XV, em Itália, ainda se discutir acerca da 

admissão da Pintura e da Escultura nas artes liberais, os artistas gozavam já 

de um elevado estatuto, eram respeitados por todos e alguns até ocupavam 

importantes cargos administrativos em Florença. Leonardo, um dos primeiros 

artistas a defender a liberalização da Pintura defende no entanto que a 

escultura não é uma ciência: 

Sculpture is not a science but a very mechanical art, 
because it causes its executant sweat and bodily fatigue. 
(…) 
Painting involves greater mental deliberation and is 
greater artifice and wonder than sculpture.214 

  

Na verdade, a sua estratégia era que a Pintura fosse reconhecida como 

uma arte liberal. Argumentava que a Pintura era mais mental e a Escultura 

mais física. O facto de o trabalho manual ser considerado menos nobre 

durante a Idade Média é um preconceito que passará para o Renascimento. 

Este preconceito tem também origem na própria definição de artes liberais 

vigente na Grécia e Roma antigas, que fazia associar a arte liberal, própria 

                                                           
213 “La artesania tratada como labor despreciable, la pintura como ciencia. Estos dogmas debían 
de influir forzosamente y com gran fuerza en la situacíon social del artista, si se lograba que 

fueran aceptados por su público. Y así como los artistas tal vez nunca hubieran sido capaces de 
alcanzar su objetivo, el éxito estaba asegurado por la ayuda de los escritores contemporáneos. 

Los Humanistas porque creían que había sido lo habitual en la Antiguedad, empezaron a alabar 
los trabajos de arte individuales y los artistas, hasta grados incompatibles com la tradidicíon 

medieval de la pintura y la escultura, como artesánias que de ninguna forma estaban una por 

encima de las otras (Petrarca, Villani, Facius, etc.)” Nicolaus Pevsner, Las Academias de Arte, 
Madrid: Ediciones Cátedra S. A., 1982, p. 36 

 214 Leonardo- On Painting, Yale: Nota Bene, 2001, pp. 38- 40 
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dos homens livres, a um trabalho do entendimento e a arte mecânica, 

própria dos escravos, a um trabalho meramente físico. Esta ideia pré 

concebida é de tal ordem que a preocupação dos tratadistas é a de mostrar 

que a obra de arte é mais nobre quanto menos esforço físico implicar, caindo 

assim numa argumentação muitas vezes ridícula e absurda. 

Para Leonardo, a Escultura não pode ser considerada uma arte liberal 

pois o executante da escultura faz um grande esforço físico acabando por 

suar como resultado do mesmo, ao contrário do pintor que conduz o seu 

trabalho com a mente, ordenando a execução da obra através do braço que 

executa suavemente a pintura. Argumenta ainda que o pintor não é artífice 

mecânico uma vez que pode estar bem vestido e até sentado frente ao seu 

cavalete, como verdadeiro intelectual, podendo até ouvir música ou poesia 

enquanto pinta e não o terrível barulho do escopro e do martelo na pedra. 

Julían Gallego, na obra El Pintor de Artesano a Artista, sugere com 

bastante pertinência que essa obsessão em tentar omitir o aspecto manual 

da pintura se manifesta na forma como os próprios pintores se 

representavam nos auto-retratos215: 

(…) antes del Renacimiento, e incluso durante el siglo 
XV, el pintor suele retratarse sin sus instrumentos de 
trabajo, en muchas ocasiones como un personaje más de 
una escena (…) En el XVI, cuandolos “semi-dioses” del 
arte comienzan a tomar consciência de su valia, Rafael se 
incluye entre los Filósofos de la “Escuela de Atenas” (…)216 

 

Holanda, embora defenda nos Diálogos em Roma alguma superioridade 

da Pintura em relação à Escultura, acaba por admitir que todas as artes que 

sejam filhas do Desenho217 se incluem numa mesma designação abrangente, 

a Pintura. É interessante notar como a sua fundamentação é integralmente 

influenciada por Vasari que no Proemio defende que a Pintura e a Escultura 

são irmãs, por serem ambas filhas do Desenho. O tributo de Holanda à 

                                                           
215 Ver Fig. 12 
216 Julián Gallego- El Pintor de Artesano a Artista, Universidad de Granada, p. 66 
217 “ Como todos os ofícios que têm mais arte e razão e graça achareis que são os que mais se 

chegam ao debuxo da pintura, assim mesmo os que mais se ajuntam com ele, procedem dele e 
são parte ou membro seu, tal como a escultura ou estatuária, a qual não é outra coisa senão a 

mesma pintura” Francisco de Holanda, Diálogos em Roma, Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 42 
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pintura enquanto “cosa mentale” é feito, reconhecendo uma enorme 

importância à Ideia, à Invenção e à Fantasia do pintor, sendo essa a parte 

mais importante em detrimento da execução. Também Holanda prefere dar 

toda a ênfase ao lado intelectual do processo criativo, não se perdendo em 

descrições acerca do esforço físico e do trabalho manual que envolve os 

artistas. 

Holanda é neste aspecto um homem do seu tempo, ou para o caso 

português, um homem à frente do seu tempo. Ao discordar de Leonardo 

talvez por ter privado com Miguel Ângelo, exímio escultor e por ter sido um 

leitor atento de Vasari, revela como é já participante activo de um 

desenvolvimento da teoria da arte que embora siga muitas das 

determinações do Alto Renascimento está agora contaminada com a 

proximidade do Maneirismo e também com uma nova consciência liberal já 

alcançada, pelo menos em Itália.  

Para Vasari, é o Desenho que une as três artes: Arquitectura, Escultura e 

Pintura, não podendo por isso afirmar a superioridade de uma em detrimento 

de outra: 

Seeing that Design, the parent of our three arts, 
Architecture, Sculpture, and Painting, having its origin in 
the intellect, (…)218 

 

Holanda partilha também da estratégia neoplatónica presente na 

tratadística italiana que faz coincidir o nascimento da pintura com uma visão 

mística e religiosa, conferindo-lhe assim, uma superioridade natural que se 

fundamenta na sua divina natureza. Alberti, uma das suas grandes 

influências e também um dos principais tratadistas a defender a 

superioridade da pintura, este em Il Trattato della Pittura, afirma que a 

Pintura é divina e que ela e a escultura nasceram ao mesmo tempo que a 

religião, citando Trimegisto: 

El antiquíssimo escritor Trismegisto afirma que 
la pintura y la escultura nacieron con la religión. 

                                                           
218 Giorgio Vasari- Vasari on Tecnique, New York, Dover Publications, 1960, p. 205 
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Pintura y escultura son dos artes hermanas y 
nutridas de un mismo ingenio.219 

 

Esta exacta citação de Hermes Trimesgisto é referida por Francisco de 

Holanda no da Pintura Antiga no início do capítulo XII revelando a 

coincidência das fontes entre Alberti e Holanda. 

Também Vasari, no seu Prefácio das Vitae, refere Deus como primeiro 

escultor e pintor, aspecto que decisivamente deverá ter influenciado a teoria 

metafísica de Holanda, na qual Deus, é um Deus Pintor e o seu poder 

criativo materializa-se através da Pintura animante.220 

Na luta pela admissão da Pintura nas artes liberais, os renascentistas 

recorrem frequentemente a Vitrúvio que com audácia, já na Antiguidade, 

afirmava que a arquitectura é uma ciência. Diversas vezes, ao longo dos 

seus textos, Holanda fala da Pintura enquanto ciência ou refere-se a esta 

como arte para a distinguir claramente de ofício, como se vê no seguinte 

exemplo: 

Parecerá por ventura que qualquer homem poderá ser 
pintor, aprendendo. Mas muito será enganado quem isto 
cuidar; porque se alguma ciência ou arte neste mundo 
para sua perfeição lhe foi necessário trazer a origem e 
natural de seu nascimento, sem dúvida nenhuma esta 
deve ser a arte da pintura.221  

 

Holanda defenderá este aspecto com enorme veemência: o pintor é um 

ser especial, não é qualquer um que pode aspirar a ser pintor. Este privilégio 

apenas de alguns eleitos pertence apenas àqueles que trazem esse talento 

de origem. Apesar da aprendizagem e do exercício continuado serem 

considerados importantes, o talento terá de ser inato. Esta percursora teoria 

                                                           
219 León Battista Alberti- De la Pintura y otros escritos sobre arte, Madrid, Editorial Tecnos, 

1999, p. 91-92 
220 Remetendo-nos para a origem nobre e divina da Pintura diz Vasari: 

“Design, however, is the foundation of both these arts, or rather the animating principle of 
allcreative processes: and surely design existed in absolute perfection before the Creation when 

Almighty God, havingmade the vast expanse of the universe and adorned the heavens with His 
shining lights, directed His creative intellect further, to the clear air and the solid earth. And 

then, in the acto f creating man, He fashioned the first forms of painting and sculpture in the 

sublime grace of created things” Giorgio Vasari- The Lives of the Artists, Great Britain: Penguin 
Books, 1965, p. 25 
221 Francisco de Holanda, Op. Cit. p. 54 
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do Génio professada por Holanda, deixa bem clara a arbitrariedade do génio, 

fruto de uma espécie de dom, graça ou fado, cuja escolha não é da 

responsabilidade do próprio artista: 

Por que para digno de ser pintor mester há nascer 
pintor, pois o pintar não se aprende, mas somente se 
pode crer que com o mesmo homem nasce, isto sem se 
saber como, pois no inocente menino, que há de ser 
famoso n’esta profissão, tenho eu para mi que stá já 
enfundido e post toda a profundidade do saber que depois 
se há n’elle de descubrir quando for tempo de exercita-lo 
e de descobri-lo.222 

 

A importância decisiva que é dada ao talento, em Francisco de Holanda, 

é também uma herança da antiguidade. A discussão «Talento versus 

Educação», era um tema recorrente entre os sofistas. Isocrates e Protágoras 

reflectiram acerca deste tema. Enquanto Isocrates defende a precedência do 

talento: 

Now these observations apply to any and all 
arts…natural ability is paramount and comes before all 
else.223 

 

Protágoras vê o Talento e a Prática como complementares: 

(He said) art without practise, and practise without 
art, are nothing.224 

 

Este aspecto divino que está para além do esforço ou da vontade 

humana, está também presente em Vasari na forma como este por exemplo 

adjectiva os pintores do seu tempo, fazendo sempre sobressair a sua 

natureza divina: a Leonardo chama milagroso e celeste, a Rafael, apelida de 

imortal e de deus mortal, e finalmente a Miguel Ângelo, atribui o estatuto de 

Divino. 

                                                           
222 Idem, Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, p. 55 
223 Isocrates- De Permutatione, 189, in Wladyslaw Tatakiewicz- History of Aesthetics, Vol. I, 

Ancient Aesthetics, Bristol: Thoemmes Press, 1999, p. 106 
224 Protágoras– Stobaeus, Flor. III. 29, 80, in Wladyslaw Tatakiewicz- History of Aesthetics, Vol. 

I, Ancient Aesthetics, Bristol: Thoemmes Press, 1999, p. 107 
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Não só o aspecto inato do seu talento destaca o artista, conferindo-lhe 

uma superioridade natural, como este, terá naturalmente uma série de 

qualidades morais que lhe são próprias: 

Há de ser liberal, e capital emigo da avaricia e sem 
nenhum género de enveja, cousa bem deficel entre os 
pintores amigo de honra.225 

 

Outra estratégia de legitimação usada era a de justificar a nobreza da 

pintura apoiando-a nos seus nobres fins. Curiosamente, a nobreza da Pintura 

que é inerente à sua própria natureza, recai também nos seus fins. Neste 

sentido, questões como as da utilidade da pintura tornam-se frequentes nos 

tratados de arte do Renascimento.  

Alberti por exemplo reforça a ideia de a Pintura ter uma função quase 

divina quando apresenta como vivos aqueles que já morreram, reforçando a 

utilidade do retrato: 

Pues la Pintura tiene en sí una fuerza tan divina que 
no solo, como dicen de la amistad, hace presentes los 
ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que 
murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por 
los espectadores com placer y suma admiratíon hacia el 
artista.226 

 

No da Pintura Antiga Holanda dedica o capítulo VII à Santa Madre Igreja, 

reforçando o papel fundamental da Igreja na conservação das Imagens 

como resultado das determinações do Concílio. Ao reforçar o papel 

pedagógico da Pintura sustenta-se a ideia de que só o que é nobre promove 

fins nobres: 

E teve por bem a santa madre igreja que tivéssemos 
as histórias pintadas e esculpidas do testamento velho e 
do testamento novo, e todas as outras memórias sanctas 
para nossa contemplação, e doutrina (…) tudo isto para o 
mintira e para sabermos eleger a verdadeira sabedoria da 
fé;227 

  

                                                           
225 Francisco de Holanda, Op. Cit., p. 61 
226 Léon Battista Alberti- De la Pintura y otros Escritos sobre Arte, Madrid, Editorial Tecnos, 
1999, p. 89 
227 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, p. 46  
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 Holanda faz parte do grupo de tratadistas que durante a segunda 

metade do século XVI, incluem nos seus escritos a defesa do uso das 

imagens pela Igreja católica como resposta à defesa da Iconoclastia dos 

Protestantes.228 

Alberti havia destacado esta importante função da Pintura, classificando-

a como Viva escritura Universal, e destacando a sua função narrativa, faz 

deslocar a nobreza da Pintura de si própria para os seus fins. Neste sentido, 

a Pintura religiosa será a mais nobre pois é aquela que tem como fim elevar 

os mortais à mensagem de Deus.  

É interessante notar como neste capítulo também Francisco de Holanda 

dá especial relevo não só às relações entre Igreja e Pintura, mas também às 

relações entre os Pontífices da Igreja e respectivos pintores que os serviram. 

Socorrendo-se de exemplos seus contemporâneos refere o caso de Rafael: 

Entre os quaes o papa Júlio, e Leão fizerão tantas e 
tão notáveis obras com a vertude de Rafael de Orbino, e 
lhe teve tanto amor que em Santa Maria Redonda, templo 
de Pantheon, tomou a cuidado fazer àquelle pintor a 
sepultura, cousa até então a nenhuma outra pessoa 
concedida n’aquelle templo.229 

 

Giorgio Vasari foi talvez uma das pessoas que mais contribuiu para um 

reconhecimento da nobreza da Pintura assim como para uma nova 

concepção do artista. A obra Vitae, foi amplamente divulgada por toda a 

Europa dando a conhecer não só a vida dos artistas que considerou mais 

importantes como também dando o seu testemunho acerca de questões 

como a dignidade da Pintura e do Pintor.  

A estratégia a que mais recorreu, no sentido de defender a dignidade e a 

nobreza dos pintores nas suas biografias, foi fazer referência, sempre que 

podia, aos títulos, prémios e honras que eram concedidas aos pintores. 

Quando existia uma origem aristocrática fazia também questão de referir. 

                                                           
228 “Old phrases, like Gregory’s description of religious painting as ‘the Bible of the Illiterare’, 
reappear and occur in every writer on the arts during the later sixteenth century, and before 

the end of the Council of Trent art was not only saved for religion but was acknowledge as one 

of its most valuable weapons in propaganda.”  Anthony Blunt- Artistic Theory in Italy 1450-
1600, Oxford: Oxford University Press, 1856, p. 107 
229 Francisco de Holanda- Op. Cit, p. 49 
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Praticamente em todas as suas Vitae, faz referência prolongada ao funeral e 

à sepultura dos artistas. Uma sepultura grandiosa ou pelo menos digna, era 

a melhor prova do elevado estatuto que tinham alcançado estes artistas. De 

muitos exemplos possíveis podemos destacar o caso de Rafael, que foi 

sepultado no próprio Panteão de Agripa em Roma. 

Como forma de manifestar a admiração pelos artistas e o respeito que as 

mais ilustres personalidades nutriam por eles, Vasari relata episódios 

caricatos em algumas biografias como por exemplo, refere que quando 

Leonardo da Vinci se encontrava doente, o Rei Francisco I de França o 

visitava e até lhe apoiou a cabeça para o aliviar das dores. É na biografia de 

Miguel Ângelo que este tipo de histórias é mais recorrente. Esta leitura deve 

ter impressionado fortemente Francisco de Holanda, pois a sua influência é 

flagrante, sobretudo na forma como relata a personalidade de Miguel Ângelo 

e a sua forma de estar em sociedade, nomeadamente na sua relação com o 

Papa.  
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2- Pintor: Sabedoria Universal 

 

 

 

Outra estratégia de inspiração vitruviana, mas também típica dos 

renascentistas era a de defender que o pintor, para a perfeição da sua 

virtude, deveria dominar muitas ciências. Também para Vitrúvio, o artista 

deve ter um vasto e sólido conhecimento. No Livro 1º, Vitrúvio afirma que o 

arquitecto deve ter a vocação universalista de dominar um vasto cardápio de 

conhecimentos. Devem dominar muitos conhecimentos mas não como 

especialistas: a Gramática (o artista deve ser capaz de deixar um registo 

escrito e teórico), o Desenho, a Geometria, a Óptica, a Aritmética, a História, 

a Música, a Medicina, a Jurisprudência, a Astrologia, a Ética, e a Filosofia. A 

arquitectura era entendida como corpo único que reúne em si todos estes 

conhecimentos230.  

Os pintores não podiam ficar numa posição de inferioridade face aos 

arquitectos e por isso, pintores e teóricos de arte do Renascimento, 

rapidamente incorporaram a mesma lista de conhecimentos. Holanda, 

inspirado nesta figura da Antiguidade, nos teóricos de arte italianos que leu e 

talvez também nos artistas multifacetados italianos que conheceu, defende 

que o artista deve dominar uma lista bastante diversificada de 

conhecimentos. 

Podemos ainda encontrar um denominador comum entre a vocação 

para a universalidade do artista e o próprio ideal de “Cortesão” do 

Renascimento. O Cortesão é reconhecido como aquele que possui uma 

sabedoria universal, que é tão versado nas armas como nas letras, que é 

capaz de dançar, de cantar, de pintar, de escrever poemas, de cortejar 

damas e muitas outras coisas: 

                                                           
230 Vitrúvio- Os Dez Livros de Arquitectura, Lisboa: Departamento de Engenharia Civil do IST, 

1998  
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O cortesão como um artista que se exibe, procura 
retratar-se e tornar-se uma obra de arte em si mesmo 
(…)231 

 

A vivência cortesã, levou a que muitos artistas atingissem posições 

elevadas na corte. Os seus serviços passavam pela decoração de aposentos, 

pintura de retratos, desenho de trajes, cenografia de festas, etc. Estes 

pintores de corte eram muitas vezes honrados com títulos de nobreza e 

isentos das restrições da sua corporação. Dos pintores de Corte, temos em 

Rafael o maior exemplo. Vasari, por exemplo, não se cansa de elogiar os 

seus modos e costumes cortesãos, tanto como a sua arte. Os artistas que 

pretendiam manter uma posição elevada na corte tinham de ser capazes de 

se adaptar a uma multiplicidade de situações e de funções que ia muito para 

além da pintura. 

A multidisciplinaridade que caracteriza o homem do Renascimento 

poderá estar também na origem desta argumentação a favor do pintor como 

detentor de um conhecimento universal. Figuras como Alberti, ou como 

Leonardo da Vinci, encerram em si esta tensão entre pintura e saber 

universal. A própria pintura é entendida por Leonardo enquanto sabedoria 

universal e por isso identifica-a com a Filosofia: 

A pintura é filosofia porque trata do movimento dos 
corpos na prontidão das suas acções, (…) Quem despreza 
a Pintura não ama a Filosofia.232 

 

Francisco de Holanda começa o capítulo VIII, Que Sciencias Convem ao 

Pintor, parafraseando Vitrúvio, afirmando que muitas ciências convêm ao 

pintor, para a sua perfeição e virtude, e que se este não as conseguir 

dominar de modo aprofundado deve pelo menos não ser ignorante delas. 

Como Humanista que é, dá precedência ao conhecimento das letras latinas e 

gregas para entender os tesouros da arte que estão contidos nos livros 

antigos. A partir daí a Pintura revela-se como uma Filosofia natural 

                                                           
231 Eugénio Garin- O Homem Renascentista Lisboa: Editorial Presença, 1991, p. 109 
232 Ibidem, p. 138 
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contemplando e captando continuamente a propriedade e natureza de cada 

coisa. 

Dá também grande relevância à Teologia, como conhecimento 

fundamental aos pintores, para que possam fundamentar e contemplar a 

verdade das suas altas imaginações, e isto incluí o domínio das histórias do 

Novo e Velho Testamento bem como a vida dos santos e suas vicissitudes 

históricas. É de notar como esta relevância especial que Holanda dá à 

Teologia foge um pouco à linha dos tratadistas italianos que tanto o 

influenciaram e está na ordem do dia pois coincide com a publicação das 

Actas do Concílio de Trento que impõem uma série de normas iconográficas. 

Holanda parece guiar-se por uma tradição moralista de inspiração medieval, 

em que recomenda ao pintor não só o domínio destes conhecimentos 

cristãos, como também um estilo de vida que revele o decoro cristão. 

O pintor deve também dominar a cultura literária e mitológica das 

fábulas e da poesia. Deve saber Cosmografia para as descrições da terra e 

do mar. Será também útil o conhecimento da Astrologia e dos movimentos e 

círculos da esfera celestial. Holanda ultrapassa aqui o domínio da pura 

astrologia matemática como recomendara Leonardo e dá-lhe um significado 

neoplatónico. Referindo-se a Dyonisio Areopagita volta a reforçar a ideia de 

que o pintor deve atingir um espírito casto e ir-se elevando até atingir a 

primeira fonte e causa da pintura divina, que é o summo Deos, sem o qual 

não será perfeito pintor. 

A matemática, a geometria e a perspectiva, são áreas de saber 

absolutamente obrigatórias ao pintor. É também necessário que tenha um 

conhecimento de Fisiognomia que lhe permitirá dar a cada figura a imagem e 

expressão que lhe pertence. Deve também dominar a Anatomia como um 

cirurgião pois o pintor deve tanto conhecer o exterior como o interior.  

Refere ainda a Escultura pois como o pintor e o escultor têm em comum 

os fundamentos do Desenho, o pintor deve dominar a escultura tal como o 

escultor deve dominar o desenho e deve também ser mestre em 

Arquitectura, para saber a ordem e simetria do edificar, muito mais do que 

qualquer pedreiro. 
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Concluí, afirmando que, se alguém achar que ele manda o pintor 

dominar ciências a mais, que dificilmente se encontram num homem só, 

pode apresentar como resposta, o exemplo do pintor antigo Apelles ou do 

novo Miguel Ângelo uma vez que estes possuíam todos os conhecimentos 

necessários. 

Ora se um pintor deve, para exercer virtuosamente a Pintura, dominar 

tantas ciências, é necessário que a pintura seja considerada uma ciência, ou 

uma arte liberal: 

O pintor é o espírito universal segundo os modelos de 
Leonardo e Miguel Ângelo, e o devassador dos segredos 
da natureza.233 

 

Também Alberti dá especial atenção a este tema, dedicando o início do 

Livro III do seu tratado da Pintura à formação do pintor, destacando o papel 

da geometria. 

Quiero que el pintor, tanto como le sea posible, sea 
docto en verdad en todas las artes liberales, pero deseo 
que tenga sobre todo un buen conocimiento de geometria 
(…) Así pues, afirmo que el arte geométrico no puede ser 
descuidado por los pintores en lo más mínimo. Luego de 
esto, será que se deleiten com los poetas y retóricos.234 

 

Para a formação de um perfeito pintor, Alberti destaca também a 

importância da formação em Poesia, Oratória, Retórica e Letras, o que muito 

contribuirá para o enriquecimento da “história”: 

Así, aconsejo al pintor estudioso que se haga familiar 
y bienquerido para poetas, oradores y los otros doctos en 
letras, pues de esos ingenios eruditos obtendrán no solo 
óptomos ornamentos, sino que tambíen irá en provecho 
de sus invenciones, que en pintura suponen ma amyor 
alabanza. El egregrio pintor Fidias confesaba que había 
aprendido de Homero como podia pintar mejor la 
majestad de Júpiter.235 

 

                                                           
233 António José Saraiva- “Francisco de Holanda, expoente do esteticismo renascentista” in 

História da Cultura em Portugal, Lisboa, 1955, p. 667 
234 Leon Battista Alberti- De la Pintura y otros Escritos sobre Arte, Madrid: Editorial Tecnos, 
1999, pp. 113-114 
235 Ibidem, p. 115 
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Posição semelhante tem Lorenzo Ghiberti, que nos seus Comentários, 

defende a pluridisciplinaridade da formação artística. Defende que as 

fundamentais disciplinas que devem compor a formação do artista são as 

seguintes: a Gramática, a Geometria, Teoria do Desenho, Astrologia, 

Aritmética, Medicina e Anatomia. No caso de Ghiberti, podemos relacionar 

esta completa visão da formação do artista com uma visão de união das 

artes. Um pouco como Francisco de Holanda, no Da Pintura Antigua, se 

referia à Pintura como elemento unificador de todas as artes, também 

Ghiberti se refere à Pintura e à Escultura como se fossem uma só.236 

Na mesma linha de pensamento, Gauricus que, foi uma fonte segura de  

Holanda, recomenda no seu tratado da Escultura, que o artista tenha uma 

formação muito vasta. Defende o conhecimento das disciplinas a que os 

gregos chamaram matemáticas: a aritemética, a música, a geometria. Refere 

no décimo capítulo da sua Arte Sculptoria que, sem um bom fundamento e 

conhecimentos teóricos e literários, os artistas não poderão ascender ao nível 

dos artistas da Antiguidade.  

As regras da arte são extremamente importantes e vistas como 

inseparáveis das ciências. Uma mera observação do mundo exterior não é 

suficiente e a nada conduz sem a presença de uma cultura teórica e racional. 

Para Gauricus, é fundamental que os artistas adquiram cultura e tenham 

fundamentos racionais e eruditos para a sua produção artística.  

O verdadeiro pintor torna-se aos olhos de Holanda um ser excepcional, e 

a Pintura, a arte mais nobre e divina. As qualidades do pintor não devem ser 

apenas ao nível do conhecimento, mas também a um nível moral. Nos 

Diálogos em Roma, Miguel Ângelo adverte para o seguinte facto, quando um 

pintor pinta uma imagem sagrada não basta saber imitar mas antes é 

necessário: 

 (...) ser de muito boa vida, ou inda, se ser pudesse, 
sancto para no seu inteleito poder inspirar o Spírito 
Sancto.237  

                                                           
236 Pascal Dubourg Glatigny “ Les Commentaires de Lorenzo Ghiberti dans l aculture florentine 

du Quattrocento” in Histoire de l’Art, bulletin d’information de l’institut National d’Histoire de 
l’Art Antoine Schnapper, nª 23, Octobre, 1993, pp. 15-26 
237 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 298 
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O que vemos aqui, mais do que uma exigência intelectual e moral, é 

uma exigência de ascensão de carácter espiritual.  

O fundamento intelectual das artes tem a sua origem na Grécia Antiga, 

onde se sustentava que a ciência era a base de toda a produção artística, 

isto é, a ideia de que a arte tem na sua base princípios matemáticos e 

filosóficos e aspirações intelectuais. Os artistas gregos não produziam arte de 

forma espontânea. As teorias pitagóricas revelam-se, neste aspecto, as mais 

determinantes.238 

E finalmente se mais algumas sciencias Vetrúvio nos 
seus livros, ou outrem alguém para alguma outra 
profissão desejou ao seu discípolo, com mais justa causa 
as há-de ter e entender o pintor de que fallo (...)239 

 

 É desta forma que Holanda, numa estratégia comum aos teóricos de 

arte renascentistas, defende a superioridade intelectual do artista. Se o 

artista tem que dominar tantos e tão diversos conhecimentos é porque a sua 

arte é intelectual e não mecânica. 

Uma das críticas que era feita aos artistas por Platão, na célebre 

condenação da arte do Livro X da República, contrariamente à tendência da 

época, era a de os artistas serem meros imitadores ignorantes, capazes de 

representar facilmente qualquer coisa, sem que contudo precisassem saber 

alguma coisa sobre o que estavam a representar: 

 (...) a arte de imitar está bem longe da verdade, e 
se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir 
apenas uma pequena porção de cada coisa, que não 
passa de uma aparição. Por exemplo, dizemos que o 
pintor nos pintará um sapateiro, um carpinteiro, e os 
demais artífices, sem nada conhecer dos respectivos 
ofícios.240 

 

                                                           
238 “Greek artists were convinced that in their work they were applying and revealing the laws 
which govern Nature, that they were representing not only the appearence of things, but also 

their eternal structure. Their basic concept of symmetria signified proportions which are not 
invented by artists but are a property of Nature.Seen in this light, art was a species of 

knowledge.” Wladyslaw Tatakiewicz, History of Aesthetics, Vol. I, Ancient Aesthetics, Bristol: 

Thoemmes Press, 1999, p. 59 
239 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa. INCM, 1984, p. 69 
240 Platão- A República, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, (598 b-c) p. 457 



143 

 

Holanda, como profundo conhecedor de Platão deveria ter dificuldade 

em ultrapassar e aceitar esta dura crítica de Platão aos pintores. Holanda, 

bem como os restantes artistas e tratadistas, ao reclamarem para o pintor o 

dever de conhecer tantas ciências como aquelas nomeadas há pouco, 

poderiam querer salvaguardar o artista desta crítica, a de que qualquer 

pintor pode pintar o que quer que seja sem saber nada sobre isso. Assim, 

defende Holanda, o pintor deve saber História e a Vida dos Santos, deve 

saber Anatomia, etc., para que ao pintar este tipo de situações, não recaia 

sobre ele esta crítica. 

Outro aspecto interessante em que podemos supor que o Livro X da 

República poderia estar na mente de Holanda, é quando este defende no 

Capítulo 31º no Da Pintura Antigua, que: 

Pelo contrario, tambem os vícios e os pecados em 
suas comformes formas e figuras são muito para se verem 
continuamente lembradas para se fugirem. (...) Assi como 
a mentira e a enveja e os outros pecados e vícios por suas 
dependências e ramos.241  

 

Platão justifica a expulsão dos poetas da cidade com o argumento de 

que seriamos influenciados na nossa vida privada pelas emoções que a arte 

nos transmite, como a dor, a paixão, o ridículo, etc.: 

Se pensares que a parte da alma que há pouco 
contínhamos pela força, nos nossos desgostos pessoais, 
que tem sede de lágrimas e de gemidos em abundância, 
até se saciar, porque a sua natureza é tal que a leva a ter 
esses desejos, é, nessas alturas, a parte a que os poetas 
dão satisfação e regozijo.242  
 

É com base neste argumento que Platão defende que somente se 

devem receber na cidade hinos aos deuses e encómios aos varões honestos 

e nada mais: 

Se porém, acolheres a Musa aprazível na lírica ou 
na epopeia, governarão a tua cidade o prazer e a dor, em 
lugar da lei e do princípio que a comunidade considere, 
em todas as circunstâncias, o melhor.243 

                                                           
241 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 150 
242 Platão- Op. Cit. (606 a) p. 473 
243 Ibidem, (607 a) p. 475 
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Holanda parece surgir em resposta deste argumento platónico ao 

defender a representação de sentimentos negativos, de vícios e pecados, 

com o interessante argumento de que, através da contemplação dessas 

imagens, poderíamos reflectir sobre elas e evitar aquilo que nos conduz às 

mesmas, numa argumentação que parece ser mais devedora da noção 

aristotélica de Catarsis do que da estética platónica. Catarse é um termo que 

está associado a “Limpeza”, “Purificação”, “Purgação”, como um termo 

médico, naturalista que será associado à Psicologia. A Catarse é uma 

clarificação das emoções através do treino das mesmas. Para Aristóteles a 

vivência destas emoções provocadas pela Tragédia 

 É saudável e positiva eticamente, ao contrário de Platão, que vê 

nestas emoções um grande perigo para a educação.244 

                                                           
244 “Se porém, acolheres a Musa aprazível na lírica ou na epopeia, governarão a tua cidade o 

prazer e a dor, em lugar da lei e do princípio que a comunidade considere, em todas as 

circunstâncias, o melhor.” Ibidem (607 a), p. 475 
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3- Em louvor da Antiguidade  
 
 
 

Na luta travada por artistas e teóricos, pelo reconhecimento de um 

estatuto liberal do artista, era comum recorrer à estratégia de dar o exemplo 

da Antiguidade, isto é, do reconhecimento da arte e dos artistas em plena 

Antiguidade: 

A cultura antiga, além de uma ciência teórica e de um 
conhecimento prático da natureza humana em 
comparação com os quais toda a sabedoria medieval se 
reduzira a uma sombra, oferecia também a única 
alternativa possível para a ideologia feudal.245 

 

Neste contexto, o recurso a exemplos de pintores ou artistas que eram 

favorecidos por reis ou papas era comum, tanto a Holanda como a 

tratadistas de arte do séc. XV e XVI: 

Theoretical writers on painting in the fifteenth century 
searched out every instance in antiquity and in more 
recent times of favour shown to painters by kings, princes, 
popes.246 

 

O recurso à Antiguidade é uma constante na obra de Holanda o que está 

bem patente no próprio título Da Pintura Antiga. A Antiguidade surge como 

modelo de perfeição estética e também como modelo de perfeição social. Na 

Antiguidade Clássica, como no Renascimento Italiano, o mecenato e o 

favorecimento das artes e artistas era sinal de poder e prestígio. Holanda 

está certamente a tentar incutir alguns destes preceitos no Rei, que apesar 

de um passageiro interesse classicista, por motivos históricos e geográficos, 

tinha outras preocupações mais ligadas ao mundo empírico e aos 

descobrimentos. 

 A muitas digo, Senhor, como acontece à pintura, arte 
polo passado stimada de grandes reys e muitos 

                                                           
245 António José Saraiva- “Francisco de Holanda, expoente do esteticismo renascentista” in 

História da Cultura em Portugal, Lisboa, 1955, p. 659 
246 Anthony Blunt- Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford: Oxford University Press, 1956. 

p. 49 
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magnânimos homens, tanto que nenhuma outra coisa 
tinhão por maior admiração, nem milagre, e recebida dos 
Gregos no primeiro lugar das artes liberaes.247  

 

 Aos argumentos em comum com a tratadística do século XVI no que se 

refere à defesa da Antiguidade, Holanda acrescentou pequenas nuances que 

se prendem por vezes com aspectos de carácter contextual, como por 

exemplo: a recomendação da prática vantajosa e salutar da pintura por parte 

dos reis e grandes senhores tal como se verificara na Antiguidade, mas 

também o exemplo, o próprio Dom João III que colocou em prática o seu 

apreço pela arte da pintura e do desenho em projectos de arquitectura; a 

defesa de que a pintura poderia ser usada como uma arma a favor da teoria 

contra-reformista. 

O facto de Holanda se referir explicitamente a artes liberais, não surge 

por acaso. Trata-se claramente de uma estratégia de legitimação do estatuto 

do artista que se pretendia à imagem de Itália, um estatuto liberal. E 

continua cuidadosamente Holanda no seu Prólogo:  

A qual, ainda que da luz de Vossa Alteza e da 
clemência e do fauor de seus gloriosos irmãos e dos 
passados Reis de Portugal, é inda n’estes reinos desejada: 
todavia não está em seu perfeito valor e crédito, por culpa 
de quem o melhor não entende.248 

  

Alberti cita uma série de nomes de importantes personalidades da 

Antiguidade que se cultivaram na arte da Pintura. A lista de nomes que 

apresenta é recorrente de outros tratadistas italianos, apenas com alguns 

acrescentos ou ligeiros desvios, tendência também seguida por Francisco de 

Holanda. Desses ilustres nomes destacam-se: o Imperador Nero, Alexandre o 

Grande, Valentiniano, os filósofos Platão e Sócrates e importantes 

personalidades como Pirro, Metrodoro, etc.249 

Sendo a Antiguidade Clássica considerada uma Idade de Ouro ela é 

contemplada pelos teóricos de arte italianos como sendo um modelo 

                                                           
247 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga Lisboa: INCM, 1984, p. 6- 7 
248 Ibidem. p. 7 
249 León Battista Alberti – Della Pittura, edizione critica a cura di Luigi Malle, Firenze, 1950, p. 

79 
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inatingível, chegando mesmo a encontrar-se em Francesco Lancilotti, 

tratadista de arte que editou em Roma em 1509 o seu Trattato di Pittura, 

uma crítica ao seu tempo, em que segundo relata, não se encontra o génio 

de um Apelles ou de um Fídias!250 Na verdade, a Antiguidade surge aos olhos 

destes tratadistas com uma doce nostalgia que por vezes os impede de ver o 

presente que os rodeia ou lhes turva um pouco a vista para o que se passa 

tanto ao nível da Pintura, como do mecenato seu contemporâneo. É 

interessante notar que tais palavras são proferidas quando Leonardo da Vinci 

está no auge da sua produção artística. Que motivação conduz estes 

tratadistas a serem tão críticos com o seu próprio tempo? Para além de 

haver uma questão estrutural de fascínio e veneração mítica pela 

Antiguidade, havia ainda no início do Renascimento, esta questão do 

estatuto do pintor por resolver. A necessidade de reivindicação liberal, cria 

uma idealização do passado e constrói uma visão do presente como tempo 

decadente: 

Ce «chacun sait» renvoie à une doxa lettrée élaborée 
durant la Renaissance italienne pour étayer la 
revendication académique par la nostalgie d’un âge d’or 
inscrit dans un passé mythique- référence qui ne repose 
sur aucune donnée factuelle quant au statut antérieur des 
arts du dessin.251 

 

Seria talvez reconfortante ou meramente estratégico aos olhos dos 

tratadistas italianos, pensar que os artistas da Antiguidade teriam gozado de 

grandes privilégios e honras, contudo não podemos deixar de pensar que 

lhes faltou alguma distância crítica que lhes permitisse analisar o seu próprio 

tempo. 

Na verdade Alberti, Francisco de Holanda e muitos outros tratadistas 

do Renascimento recorrem às mesmas fontes da Antiguidade, entre elas uma 

das mais importantes é a do Livro XXXV da História Natural de Plínio, o 

Velho, onde a Pintura e os Pintores são retratados com uma glória 

                                                           
250 Francesco Lancilotti– Trattato di Pittura composto per Francesco Lancilotti, pittore fiorentino, 

Roma, 1509, Reedição de Recanati, 1885 por Marquês Rinaldo Simboli, p. 2 
251 Nathalie Heinich, Du Paintre a l’artiste, artisans et académiciens a l’age classique, Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1993, p. 15 
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extraordinária. Apesar dessa nostalgia da Antiguidade, como forma de 

assegurar a dignidade do artista, a verdade é que esta visão romântica do 

artista da Antiguidade foge à verdade, este não passava de mero executor 

mecânico, e apenas ao poeta era considerada alguma elevação intelectual, 

como é o caso de Homero e dos tragediógrafos, postos quase em pé de 

igualdade com os filósofos. 

A liberalidade da Pintura na Grécia ocorreu entre 520 a.C. e 420 a.C., 

sendo que no fim do século V a. C., os artistas tinham plena consciência do 

seu poder e estatuto. 

Embora os artistas ainda fossem olhados como 
meros artífices e, talvez desprezados pelos esnobes, um 
número crescente de pessoas começou a se interessar 
pelo trabalho deles como obras de arte e não apenas por 
suas funções religiosas ou políticas.252  

 

A verdade é que os tratadistas italianos do Renascimento, como 

profundos conhecedores dos textos antigos, não podiam desconhecer que 

Platão no Livro X da República expulsa os pintores da cidade ideal e Séneca 

nas suas Epístolas também os condenou dizendo que os pintores e 

escultores não podem pertencer às Artes Liberais. Para Séneca, a pintura e a 

escultura eram artes lascivas e nefastas. Não poderiam ser liberais pois os 

seus praticantes eram escravos dos seus apetites e não homens livres.  

Por algum motivo estes tratadistas resolveram fazer tábua rasa destes 

textos de autores tão importantes e transformar a Antiguidade Clássica numa 

espécie de Idade de Ouro das Artes. 

Francisco de Holanda não foge à regra e no Da Pintura Antiga, no 

Capítulo XII- Porque se celebra a Pintura Antigua e que cousa é, cita uma 

série de pintores da Antiguidade exaltando-os em comparação com os do seu 

tempo: 

Estes forão Apelles, Panfilo, Zeusi, Miron, 
Demophilo, Timagoras, Protogenes, Parrasio, Micon, 
Apollodoro, Aristides, e outros assi como estes. Estes são 
os pintores antigos, estes são somente os que pintarão a 
verdadeira pintura de que eu screvo (…) E é cousa muito 

                                                           
252 E. H. Gombrich, A História da Arte, Rio de Janeiro: LTC Editora, 1993, p. 65 
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para notar que as desairosas e necias maneiras que pintão 
os modernos pintores, não achareis somente a uma de 
que muito me espanto, de ver aos antigos, em nenhuma 
cousa escolherem mal, nem errarem nas suas obras, e ver 
nos modernos (inorantes digo) em nenhuma cousa com 
elles se encontrarem, mas uns irem polo direito caminho 
da perfeição, e os outros totalmente tomarem pola larga 
strada da desordem 253 

 

O exemplo da Antiguidade era também muito pertinente quando se 

tratava de focar o aspecto do pagamento das obras, preocupação que 

domina por exemplo os Diálogos em Roma. Aqui Holanda destina mesmo os 

pequenos capítulos 3 e 5 no quarto diálogo ao Preço d’algumas pinturas, 

onde citando Plínio, refere, por exemplo, como Zeuxis juntou muita riqueza 

através da pintura e dá exemplos de preços pagos por pintura na 

Antiguidade.254 

Podemos encontrar também em Alberti uma forte tendência para este tipo 

de argumentação. Referir os preços da pintura na Antiguidade era uma 

curiosa estratégia de dignificação da pintura: 

El pintor Zeuxis empezó a dar sus obras porque, como 
él mismo decía, no tenían precio. Pues estimaba que no 
habia précio que pudiera satisfacer a quien, modelando o 
pintando seres vivos, llega casi a ser un diós entre los 
mortales. (…) Cuentan precios de las tablas pintadas casi 
increíbles. El tebano Aristides vendió una sola por cien 
talentos.255 
 

Nos Diálogos em Roma, Holanda, remete-nos para uma afirmação acerca 

da Antiguidade da mesma natureza da de Alberti: 

Os antigos pintores não me parece que foram destas 
vossas pagas e avaliações espanholas contentes; (...) pois 
que vamos haver alguns tão magníficos e liberais que, 
sabendo que em sua pátria não havia dinheiro que 
bastasse a pagar suas coisas, as davam do espírito, e 
fazenda. Assim como foram Zêuxi Eracleote e Polignoto 
Tasio e outros.256 

                                                           
253 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 82-84 
254 Ibidem, p. 334 
255 Léon Battista Alberti, De la Pintura y otros escritos sobre arte; Madrid: Tecnos, 1999,  
 p. 90-91 
256 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 290 
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O principal objectivo era o de reconhecer a diferença entre os artistas e 

os artesãos. É curioso notar como a seguinte passagem de Kant na Crítica da 

Faculdade do Juízo, onde é feita uma distinção entre arte e ofício, assenta já 

numa linha de pensamento estético distinto desta preocupação liberal dos 

teóricos do século XVI: 

A arte distingue-se também do ofício; a primeira 
chama-se arte livre, a outra pode também chamar-se arte 
remunerada. Olha-se a primeira como se ela pudesse ter 
êxito (ser bem sucedida) conforme a um fim somente 
enquanto jogo, isto é ocupação que é agradável por si 
própria; olha-se a segunda enquanto trabalho (...)257  

 

Em Kant, o aspecto remunerado da arte retira-lhe o seu valor, a arte só 

se distingue do ofício enquanto arte livre, cujo fim é esse mesmo: o jogo 

livre, contido já no próprio acto da criação. O meio e o fim fundem-se num 

mesmo gesto: o da criação artística e o seu valor é inerente à sua natureza. 

Entre a Arte e o Ofício há um abismo: não se incumbe um pintor de 

fazer um retrato, como se incumbe um carpinteiro de fazer uma cama. A 

nobreza da pintura depende da natureza da sua actividade que é divina por 

si mesma e não por aquilo que ela representa. É interessante lembrar que 

esta ideia já estava contida em Aristóteles: 

A work of art its good or bad in itself – let it possess a 
certain quality, and this is all we ask of it.258 

 

Podemos ilustrar esta reflexão com um exemplo da época de Holanda: 

Apesar de Miguel Ângelo gozar de um elevadíssimo estatuto social, depois do 

Concílio de Trento em 1564 e fazendo tábua rasa de tudo o que se tinha 

alcançado em matéria de dignidade, liberdade e génio artístico, as figuras 

nuas pintadas por este artista na Capela Sistina são mandadas tapar. Como 

se pode ver aqui, o valor da Pintura, para a Igreja, neste momento histórico, 

que é também o de Holanda, reside não naquilo que ela é por si, mas 

naquilo que ela representa. O seu valor, não obstante todo o esforço do 
                                                           
257 Kant, Crítica da Faculdade do Juízo, Lisboa: INCM, 1992, pp. 207-208 
258 Aristóteles, Éthica Nicomach, 1105 a 27 in Wladyslaw Tatakiewicz- History of Aesthetics, Vol. 

I, Ancient Aesthetics, Bristol: Thoemmes Press, 1999, p. 165 
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Renascimento, não é considerado intrínseco, mas antes mero meio para 

atingir um fim: a catequização dos fiéis segundo os dogmas da Igreja. 

O facto de Kant definir Ofício como arte remunerada é extremamente 

pertinente pois esse parece ser um tema sensível aos tratadistas do século 

XVI. O tema da remuneração é uma questão difícil de abordar, quando se 

fala do pagamento aos artistas pelas obras de arte realizadas, parece que 

estes são logo colocados de novo ao nível do operário assalariado, mas a 

verdade é que os artistas, tal como os outros profissionais, têm que viver 

daquilo que fazem com dignidade. A única forma de ultrapassar este 

preconceito é lembrar que também os médicos ou os advogados são 

remunerados pelos seus serviços e que isso não os coloca ao nível do 

trabalho manual, nem será menos nobre por isso. Quem ousaria colocá-los 

em pé de igualdade com operários ou artesãos só pelo facto do seu trabalho 

ser remunerado? 

Para Holanda este aspecto da remuneração é um dos pontos mais 

sensíveis da sua obra porque se por um lado se queixa de como os artistas 

são mal pagos em Portugal e ocupa parte considerável dos Diálogos em 

Roma a discutir este tema, por outro, acaba por reconhecer que a arte 

enquanto trabalho remunerado também pode ser alvo do preconceito de ser 

mero ofício assalariado. 

Na base desta aparente contradição está a ideia de que a arte não tem 

preço, isto é, que é um bem tão estimável que está para além de um valor 

quantitativo. 

Uma interminável lista de personalidades ilustres que honraram e até 

que praticaram a Pintura é citada pelos tratadistas e repetida até à exaustão. 

Apenas se vão acrescentando a estas listas nomes seus contemporâneos 

como são o caso de alguns reis e papas. Holanda também utiliza esta 

estratégia:  

Mas porque saiba Vossa alteza quão bem empregado 
todo este favor é nesta Arte, e quanto mais lhe merece o 
preço e louvor em que os imperadores e grandes reis dos 
antigos a tiveram, desejo de lhe mostrar para que se não 
desdenhe de imitá-los; pois que eles honraram muito esta 
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arte, mas ainda por suas mãos a excitaram e foram 
mestres dela.259  

 

E segue uma longa lista e descrição de algumas ilustres 

personalidades gregas e romanas que tinham amor pela Pintura e que 

também pintavam. Dá o exemplo de Alexandre Magno, Demétrio e 

Ptolomeu, reis importantes e poderosos que estimaram muito a pintura. De 

entre os Imperadores romanos cita o divo César primeiro imperador, 

Octaviano Augusto e Pompeu Magno, o qual na cidade de Mitilene debuxou 

com estilo a planta e forma do teatro para depois mandar fazer em Roma.260 

Também Alberti usou esta estratégia e deve ter exercido a sua 

influência em Holanda, uma vez que a semelhança é grande: 

 (...) los ciudanos más nobles y distinguidos, los 
filósofos y los reyes se deleitaron no solo com las pinturas, 
sino, sobre todo, en pintar. (...) Los filósofos Sócrates 
Pláton, Metredoro y Pirro alcanzaron distinctión en 
Pintura. Los emperadores Néron, Valentiniano y Alejandro 
Severo fueron muy aficionados a pintar. Largo seria referir 
cuántos príncipes y reyes fueron devotos de este 
nobilísimo arte.261 

 

Do mesmo modo, Francisco de Holanda afirma com insistência que a 

pintura é uma ciência digna dos mais ilustres intelectos: 

 (...) esta ciência é digna dos reis, dos príncipes 
católicos e cristãos para serem mais perfeitos.262  

 

Faz constante referência ao mecenato como forma de grandeza e poder 

e à importância dos próprios reis saberem desenhar. No Da Ciência do 

Desenho aconselhará D. Sebastião a aprender a arte do Desenho, dizendo-

lhe que, até D. João III sabia desenhar.263 

                                                           
259 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua. Prólogo. Lisboa: INCM, 1984, p. 10 
260 Ibidem 
261 Leon Battista Alberti, De la Pintura y otros escritos sobre Arte, Madrid: Tecnos, 1999, 

 pp. 91- 92 
262 Francisco de Holanda, Op. Cit., p. 15 
263 “Como fazia El Rey que Deos tem e o Infante Dom Luis que entendiam e exercitavam como 

outros imperadores e Reys grandes custumavão fazer. Dos quaes alguns sabião não somente 
desegnar de preto, mas pintar com colores (...)”Da Ciência do Desenho in Jorge Segurado- 

Francisco D’ollanda, Lisboa: Edições Excelcior, 1970, p. 156 
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O esforço de Holanda em nomear tantos exemplos e aconselhar os 

nossos reis a aprenderem a desenhar é sinal do seu desejo de ver a arte da 

pintura reconhecida e o artista dignificado em Portugal. 

 O recurso ao exemplo da Antiguidade ganhava contornos fundamentais, 

quanto à questão da Pintura na Grécia Antiga ser considerada uma arte 

liberal. Um dos argumentos mais em voga é o de que se na Grécia antiga, só 

os homens livres a podiam praticar, então esta tinha necessariamente de ser 

considerada liberal, ou seja, a Pintura, por ser liberal só pode ser praticada 

por homens livres. Trata-se de um argumento do tipo circular, isto é, uma 

petição de princípio.264  

Em defesa do estatuto liberal do artista também Holanda recorre ao 

exemplo da Antiguidade para mostrar que as artes liberais só eram 

praticadas por homens livres e que as artes mecânicas ou manuais eram 

praticadas por escravos:  

 Era edito dos antigos que somente os fidalgos e livres 
aprendessem a tal arte, e nenhum homem servil e baxo; 
elles o fazião pelo merecimento da arte, e bem fazião 
(...)265 

 

 Como forma de reforçar a natureza liberal e nobre da Pintura, Holanda 

dá o exemplo do pintor Pamfilo, da Macedónia, citando o recorrente livro 

XXXV da Historia Naturalis de Plínio. Este pintor fundamentou os seus 

conhecimentos na Aritmética e Geometria assegurando uma base científica à 

prática da Pintura e acrescenta: 

Não insinou a nenhum por menos de um talento, que são 
seiscentos cruzados, isto em tempo de X annos. E por 
autoridade d’este pintor se fez constituição primeiro em 
Scicione, cidade, e depois por toda a Grécia qu os moços 
fidalgos aprendessem a debuxar; e que a arte da pintura 
fosse recebida no primeiro grão das artes liberaes. E 

                                                           
264 “La única distínción entre lo servil y lo artista es que un esclavo no puede ser aprendiz y 

mucho menos maestro de Pintura. Se limita a ser ayudante, lo que explica la anécdota del 
esclavo de Velázquez, el moro Juan de Pareja, que pintaba en secreto y se las ingenió para que 

Felipe IV viera sus obras, echándose a sus pies pidiendo perdón, a lo que replico el aficionado 
monarca que “quin tiene esta habilidade no puede ser esclavo”, trás lo que su dueño hubo de 

dar Carta de Liberdad absoluta a quin, desde entonces, pasó a ser su criado.” Julián Gállego- El 
Pintor de Artesano a Artista, Universidade de Granada, departamento de Hsitória da Arte, 1976, 
p. 85 
265 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua. Lisboa: INCM, 1984, p. 58 
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sempre foi honrada de maneira que todos os fidalgos a 
exercitavam, depois somente os honrados, com perpetuo 
edito que não se ensinasse aos servos; polo que nesta 
arte se não obra d nenhum servo.266 
 

Alberti também faz referência à mesma questão afirmando que a pintura 

é agradável e acessível a todos mas só pode ser praticada por alguns, 

sempre com o objectivo de sublinhar o carácter liberal da pintura.267 

Também Castiglione recomenda ao Cortesão a prática da Pintura, tendo 

como exemplo a sua importância na Antiguidade: 

So let it be enough simply to say that it is fitting for our 
Courtier to have knowledge of painting also, since it is 
decourous and useful and was prized in those times when 
men were of greater worth than now.268 

 

A Pintura foi declarada como Arte Liberal na Grécia Antiga e proibida 

entre os escravos. Os tratadistas desta época são unânimes em lembrar que 

os Gregos foram os primeiros a proibir o ensino da Pintura a escravos, 

chamando artes servis às que não podem ser praticadas por homens livres e 

liberais às que os escravos não podem aprender. Também na Roma Antiga 

esta definição se manteve, como se pode constatar nas palavras de Séneca: 

‘Liberal studies are those which are worthy of being 
pursued by free men’269 

 

É habitual também recorrer ao exemplo romano: Júlio César deu o título 

de cidadãos aos pintores e estes por sua vez não podiam exercer artes 

mecânicas.  

Na verdade a Antiguidade preferia a Poesia às Artes Visuais. A inspiração 

divina de que nos fala Homero, Hesíodo e mesmo Platão parece só acontecer 

                                                           
266 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 335 
267 “Esta óptima costumbre fue observada sobre todo entre los griegos, de modo que los 
adolescentes librés y educados liberalmente eran instruídos en el arte de la pintura junto a 

letras, geometria y música. (...) y la pintura era considerada com tanta alabanza y honor entre 
los griegos, que se prohibió por ley enseñar pintura a los siervos; y esto no sin razón, pues il 

arte de pintar es muy digno de los ingenios liberales y muy nóbles ánimos (...) la pintura es el 

mejor y más antiguo ornamento de las cosas, digna de los librés y agradable a doctos e 
indoctos” Leon Battista Alberti- De la Pintura y otros escritos sobre Arte, Madrid: Tecnos, 1999, 

p. 92 
268 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier, NY: Anchor Books Doublady & Company, 

Inc.,1959, (I,52) pp. 81- 82 
269 “Painting as a Liberal Art” in Art in Theory 1648-1815, Blackwell Publishing Ltd, 2000, p. 319 
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através de palavras, melodias, pensamentos e exprime-se através da língua, 

o que não sucede na pintura nem270 na escultura. A Ideia da elite associada 

a “homem livre- liberal” está também fundada na noção de ócio, e na antiga 

aversão ao trabalho que caracteriza a Grécia Antiga. Os artistas tinham um 

trabalho baseado na sua habilidade e em conhecimentos, entendido como 

techné. Esta ligação da arte visual ao trabalho, dentro da hostilidade grega 

ao trabalho, acabou por privilegiar o poeta.  

Na Antiguidade, apesar da preferência pela poesia, os artistas começam 

a afirmar-se e pode falar-se numa ascensão social: 

Cicéron cite Zeuxis, Phidias et Polyclète pour montrer que 
lárt ne peut pas exister sans la science, et Pline parle de la 
science – scientia – des deux derniers.271  

 

Desde a Grécia Antiga que a definição de arte liberal destacava o 

aspecto intelectual. As artes liberais são aquelas do entendimento, dignas de 

homens livres. As artes mecânicas são próprias dos escravos porque são 

praticadas pelo corpo e requerem unicamente força braçal. Esta distinção 

entre intelecto e corpo, era a pedra de toque dos tratadistas do 

renascimento. Era precisamente desta associação entre arte e trabalho físico 

ou manual, que se queria fugir. Provando que a Pintura se realizava mais 

com a mente do que com as mãos, superar-se-ia facilmente esta ideia pré-

concebida de ver os artistas como meros artífices. Francisco de Holanda está 

especialmente atento a este aspecto, o que está bem patente na importância 

que dá à Ideia, que não obstante as repercussões filosóficas e estéticas 

determinantes, é testemunha desse esforço de intelectualização da Pintura. 

O maior impedimento para a aceitação da Pintura enquanto arte liberal, 

como reclamavam estes tratadistas, era o facto de os escolásticos não a 

terem colocado entre as sete artes liberais. Não obstante, foi à definição de 

                                                           
270 “Pour les Grecs, depuis Homère et Hésiode, l’inspiration était réservée aux poètes et aux 

musician. La doctrine platonicienne de l’enthousiasme divin concernait ces derniers mais 
n’englobait pas les artistes.” Rudolf & Margot Wittkover, Les enfants de Saturne, Psycologie et 
comportement des artistes, de l’Antiquité à la Révolution française, trad. Daniel Arasse, Paris: 

Macula, 1985, p. 19 
271Edgar Zilsel, Le Génie, Histoire d’une notion de l’antiquité à la Renaissance, Trad. Michel 

Thévenaz, Preface de Nathalie Heinich, Paris: Les Edition de Minuit, 1993, p. 47 
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Santo Agostinho que alguns teóricos renascentistas foram buscar autoridade 

para as suas reivindicações acerca da liberalidade da Pintura: 

‘Liberal arts are those which are worthy of a Christian 
and which show us the way to true wisdom’.272 

 

A definição de Santo Agostinho vem ao encontro das preocupações dos 

tratadistas de arte contemporâneos ou posteriores ao Concílio de Trento. 

Assumindo que a Pintura é uma arte liberal, então esta conduz 

necessariamente à verdadeira sabedoria, isto é, a Deus, uma vez que a 

Pintura, entre outras coisas, tinha um importante papel narrativo de 

transmissão de conhecimentos ligados à Igreja e à sua iconografia. A Pintura 

é como um transporte que nos leva ao seu significado, à essência para a 

qual a sua carga simbólica nos remete. 

                                                           
272 “Painting as a Liberal Art” in Art in Theory 1648-1815, Blackwell Publishing Ltd., 2000, p. 

319 
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4- A superioridade da Pintura relativamente à Poesia, ou a 

disputa entre a visão e a audição. 

 

 

 

Outra estratégia interessante adoptada por Holanda é a de defender a 

primazia da Pintura em relação à Poesia, o que se deve ao facto dos pintores 

pretenderem a igualdade relativamente aos poetas, uma vez que a poesia e 

a retórica já eram aceites como artes liberais. Assim, se os pintores 

conseguissem provar que a pintura era ainda mais nobre que a poesia, 

provariam a legitimidade do objectivo de se considerar a pintura, uma arte 

liberal. Nos Diálogos em Roma, Lactâncio defende uma espécie de 

irmandade entre a poesia e a pintura: 

 (...) como são tão legítimas irmãs estas duas 
sciencias que, apartada uma da outra nenhuma d’ellas fica 
perfeita, inda que o presente tempo parece que as tem 
nalguma maneira separadas.273 

 

É antiga a defesa de uma equivalência entre a pintura e a poesia. O 

discurso de Holanda, a que Lactâncio dá voz, vai buscar a sua fonte a 

Horácio que defende que a Poesia e a Pintura eram uma espécie de irmãs-

gémeas. Na Arte Poética, Horácio estabelece uma curiosa ligação entre as 

duas: 

Poesia é como pintura; uma te cativa mais, se te deténs 
mais perto; outra, se te pões mais longe; esta prefere a 
penumbra; aquela quererá ser contemplada em plena luz, 
porque não teme o olhar penetrante do crítico; essa 
agradou uma vez; essa outra, dez vezes repetida, 
agradará sempre.274  

 

 

                                                           
273 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 265 
274 Horácio- Arte Poética in Poesia Clássica- Aristóteles, Horácio, Longino, São Paulo: Editora 

Cultrix, s.d., p. 65 
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Para Horácio, a comparação baseia-se fundamentalmente no grau de 

conhecimento ou de ignorância que um artista tem da sua arte, o que levará 

consequentemente à prática de uma arte com qualidade ou falta dela.275 

O facto de Lactâncio se referir a ambas como duas ciências, não surge 

por acaso. Na verdade, a Poesia no tempo de Holanda já tinha um estatuto 

reconhecido. Incluía os poetas na categoria dos homens de letras, dos 

homens que trabalhavam com o intelecto. Esse estatuto não estava 

reconhecido aos artistas das artes visuais que continuavam a ser remetidos 

para a categoria de trabalho artesanal ou oficinal. É por esse motivo que 

Lactâncio menciona o facto de estas duas ciências, que sempre foram irmãs 

desde a Antiguidade, estarem, no séc. XVI, de alguma maneira separadas. O 

que as separa é certamente a falta de reconhecimento de que a Pintura seja 

uma arte tão nobre como a poesia. Apesar desta antiga equivalência entre a 

poesia e a pintura ser esclarecedora e benéfica quanto ao estatuto da 

pintura, Holanda vai ainda mais longe no louvor audacioso dessa sua 

namorada, a Pintura, e defende com paixão a superioridade da Pintura em 

relação à Poesia. 

O texto de Horácio era certamente familiar a Holanda bem como a 

expressão atribuída a Simonides de que a pintura é muta poesis e a poesia é 

pictura loquens.276 Em defesa da Pintura diz Holanda:  

De chamarem à pintura poesia muda me parece que 
somente os poetas não souberam bem pintar; que se eles 
alcançaram quanto mais ella declara e falla que essa sua 
irmã, não o dixeram; e antes eu a poesia sustentarei por 
mais muda.277 

 

 A intenção de Holanda nesta defesa da Pintura prende-se com a luta 

pelo estatuto liberal das artes visuais. O estatuto do poeta e do escritor já 

                                                           
275 “As comparações entre o poeta e outras diversas ocupações são frequentíssimas no poema. 

Especificamente são estabelecidas com o pintor duas comparações já no início do poema (vv. 
9-10 e 19-20); com o oleiro logo a seguir (vv. 21-2), tal como com o escultor (vv. 32-5); as três 

entrariam no que poderíamos chamar artes visuais.” Carlos de Miguel Mora “Os limites de uma 

comparação: ut pictura poesis” http://www2.dlc.ua.pt/classicos/pictura.pdf 
276 Anthony Blunt- Op. Cit. p. 53 
277 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Livro Segundo. Lisboa: INCM, 1984, p. 269 
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era amplamente reconhecido, daí que, Holanda tente defender a primazia da 

Pintura em relação à Poesia: 

A emancipação do artista saído dos grilhões do 
aparelho corporativo e guindado socialmente, do nível do 
operário assalariado ao nível dos poetas e dos juristas, vai 
encontrar novas motivações com o surto humanístico do 
Renascimento. A Itália do Quatrocento é neste sentido 
perfeitamente esclarecedora de uma redefinição do 
estatuto do artista.278 

 

Os pintores e os escultores tinham de lutar contra a acusação de que as 

suas artes, consideradas mais manuais e corpóreas, se opunham à literatura 

e à poesia mais intelectuais. Apesar de Alberti ter tido um papel 

importantíssimo na liberalização e dignificação da pintura, não é possível 

verificar qualquer sinal de rivalidade entre Pintura e Poesia, pelo contrário, 

Alberti defende uma espécie de parceria entre as duas: 

Así, aconsejo al pintor estudioso que se haga familiar 
y bienquerido para poetas, oradores y todos otros doctos 
en letras, pues de esos ingenios eruditos obtendrán no 
solo óptimos ornamentos sino que también irá en 
provecho de suas invenciones, que en pintura suponen la 
mayor alabanza. (...) Assi creo que seríamos más ricos y 
sin tacha leyendo a nuestros poetas, siempre que 
estuviéssemos más atentos al estudio que a las 
ganancias.279  

 

Ou ainda, verificando uma possível utilidade na união de esforços entre 

artistas e poetas por causa do conceito de “História”: 

For their own enjoyment artists should associate with 
poets and orators who have many embellishments in 
common with painters and who have many 
embellishments in common with painters and who have 
things.280 

 

Leonardo da Vinci, escreveu vários textos sobre esta temática. À 

acusação de que a Pintura era mais um trabalho corporal e a poesia um 

                                                           
278 Vítor Serrão- O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses. Lisboa: Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 1983, p. 57 
279 Leon Battista Alberti- De la Pintura y otros escritos sobre Arte, Madrid: Tecnos, 1999, p. 115 
280 Idem- On Painting, Yale University Press, 1966, p. 90 
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trabalho mais intelectual, Leonardo respondeu com um excelente 

argumento: 

If you call it mechanical because it is, in the first 
place, manual, and that it is the hand which produces 
what is to be found in the imagination, you writers also 
set down manually with the pen what is devised in your 
mind’281  

 

Este tipo de argumentação, parece assentar num género de 

reivindicação por uma igualdade de reconhecimento quanto ao estatuto 

liberal, fundamentada no facto de que tanto as ideias da Pintura como da 

Poesia surgem na mente dos artistas. O facto de ser preciso manifestar-se 

através de um trabalho manual, acontece tanto com uma como com a outra. 

Mas Leonardo, tal como depois Holanda, irá mais longe na sua 

argumentação defendendo que a Pintura é superior à Poesia: 

 Having to deat with this attack, Leonardo goes on to 
claim that the painter can achive no less than the poet. 
Painting can represent an action as completely, more 
completely even, than poetry (…)282 
  

Holanda denota ter conhecimento da obra de Leonardo, que no seu 

Tratado da Pintura de 1490 se refere explicitamente à pintura como cosa 

mentale. Leonardo deu um forte contributo para a polémica da luta por um 

estatuto liberal para a pintura. Para Leonardo a pintura é uma ciência porque 

se funda na experiência adquirida através dos órgãos sensoriais e porque se 

baseia na perspectiva e na proporção, o que a coloca invariavelmente, em pé 

de igualdade com as outras artes. A argumentação de Leonardo baseia-se 

sobretudo na superioridade ou na nobreza da visão, enquanto órgão 

sensorial superior à audição: 

Certainly, there is no one who would not choose to 
lose hearing and smell rather than sight.283 

 

                                                           
281 Anthony Blunt- Op. Cit, p. 52 
282 Ibidem. 
283 Leonardo- Op. Cit., p. 21 
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É curioso notar como a argumentação de Holanda é semelhante à de 

Leonardo, fazendo referência explícita à questão da superioridade da visão 

relativamente a outros órgãos dos sentidos. Diz Holanda:  

Já os bons poetas com palavras não fazem mais que 
aquilo que os ainda meãos pintores fazem com as obras; 
que aqueles contam o que estes exprimem e declaram. 
Eles com fastidiosos sentidos não sempre os ouvidos 
ocupam, e estes os olhos satisfazem, e como com algum 
fermoso espectáculo têm como presos e embelezados 
todos os homens. 284 

  

Para Holanda, a pintura tem uma maior capacidade de descrever o 

mundo natural. Defende-se da tese de que a pintura é poesia muda, dizendo 

que: 

 (...) gostam os olhos daquele espectáculo como 
sendo verdadeiro, e os ouvidos parece que ouvem os 
próprios gritos e clamores das pintadas figuras.285 

 

 Leonardo em defesa da mesma ideia afirma:  

 ‘Painting immediately presents to you the 
demonstrations which its maker has intended and gives as 
much pleasure to the greatest of senses as anything 
created by nature. 286  

 

Leonardo recorre também à tal expressão de Simonides presente nos 

Diálogos em Roma, defendendo que a Pintura é poesia muda: 

 ‘If you call painting dumb poetry, the painter may call 
to poetry blind painting. Now which is the worse defect? 
To be blind or dumb?’ 287 

 

O pintor pode representar as acções dos homens de modo ainda mais 

completo que o poeta, isto é, a pintura também pode representar os fins 

morais de que a poesia se orgulha de dar conta.288 

                                                           
284 Francisco de Holanda- Diálogos em Roma. Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 46 
285 Ibidem, p. 47 
286 Leonardo- Op. Cit., p. 23 
287 Anthony Blunt- Op. Cit. p. 53 
288 “The poet may say, ‘I will make a story which signifies great things’. The painter can do the 
same, as Apelles painted the Calumny (…) if poetry embraces moral philosophy, painting is 

natural philosophy. If poetry describes the operation of the mind, painting considers the action 
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Por último, em defesa da Pintura, Holanda apresenta o argumento de 

esta ser mais democrática, sendo a poesia mais elitista, isto é, a Pintura 

pode ser vista de forma imediata e através da sua capacidade narrativa, 

pode instruir e revelar situações históricas, literárias ou bíblicas.  

O que Holanda pretende salientar é que, a pintura não é meramente 

ilustrativa, mas sim elucidativa. A pintura por ser imediata através da visão, 

não só é muito mais agradável e rápida, como também tem a vantagem de 

ser muito mais democrática, uma vez que pode instruir aqueles que não 

sabem ler ou que não conhecem a língua em que foi escrita.  

Holanda tem talvez em mente o elevado analfabetismo que se registava 

na época em Portugal. Era através da Pintura que a maioria das pessoas 

tinha acesso às histórias bíblicas e à iconografia da Igreja.  

Holanda não estava alheio à problemática subjacente ao Concílio de 

Trento, de onde resulta, por oposição ao Protestantismo, a defesa do uso 

das imagens. As imagens importam não como estrutura de adoração pagã, 

mas como estrutura representativa e simbólica. Interessa à Igreja Católica 

que as imagens sejam um veículo convincente da iconografia católica, com 

um poder narrativo-literário e catequizador: 

É a pintura viva scriptura e doutrina aos indoutos, 
como diz o Decreto, mas aos contemplativos e letrados é 
acrescentamento de saber.289  

 

A Pintura tem assim esta dupla característica que lhe confere grande 

superioridade relativamente à poesia: a abrangência social e a 

universalidade:  

E não somente o discreto é satisfeito, mas o simples, 
o vilão, a velha; não inda estes mas o strangeiro sarmata 
e o índio, e o persiano, (que nunca entenderam os versos 
de Vergílio nem de Homero, que lhe são mudos) se deleita 
e entenderá aquella obra com grande gosto e pronteza; e 
até aquele bárbaro deixa então de ser bárbaro, e entende, 

                                                                                                                                                                          

of the mind in bodily motions. If poetry terrifies people with fictional hells, painting can do 
likewise by presenting in reality the same thing”  Leonardo-Op. Cit. pp. 33-34 
289 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa, INCM, 1984, p. 47 
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por virtude da eloquente pintura, o que lhe nenhuma 
outra poesia nem números de pés podia ensinar.290 

 

Esta comunicabilidade e legibilidade da pintura estão bem presentes em 

Alberti, sobretudo na noção de “história”: 

Una “historia” que verdaderamente puedas com razón 
alabar y admirar, será la que se muestre por sí misma tan 
amena y adornada que detenga los ojos del espectador, 
docto e indocto durante bastante tiempo, com placer e 
emocíon.291 

 

O tratado de Escultura de Pompónius Gauricus, obra já anteriormente 

citada, também assume uma posição nesta querela entre a Pintura e a 

Poesia. Também ele acaba por concluir que a Pintura e a Poesia são 

complementares. 292 

Defendendo que o verbo é comum a estas duas actividades dá o 

exemplo dos hieróglifos egípcios, onde está patente de forma clara a união 

entre escultura, pintura e palavra. 

Esta posição de Gauricus, de que as duas artes são idênticas, é 

tradicional e semelhante à argumentação de Alberti e Cennini, que defendem 

que a Pintura e a Poesia têm a capacidade de produzir imagens imaginárias. 

Esta complementaridade entre as duas está presente sobretudo no início do 

Renascimento, quando havia uma transferência de sentido entre Retórica e 

actividade artística, sobretudo devido à importância que as obras Poética e 

Retórica de Aristóteles adquiriram na época para os humanistas. André 

Chastel defende que em Florença na época de Lourenço, o Magnífico, as 

artes e as letras tinham uma importância estrutural bem como uma certa 

                                                           
290 Idem, Da Pintura Antiga, Livro Segundo. Lisboa: INCM, 1984, pp. 272-273 
291 Leon Battista Alberti- De la Pintura y otros escritos sobre arte, Madrid: Tecnos, 1999 
 p. 100. 
292 “Les écrivains oeuvrent par les mots, les artistes par les choses; les premiers racontent, les 
seconds montrent et déploient; les premiers ravissent, et pas toujours, le sens três delicat de 

l’ouie, mais les seconds satisfont aussi les yeux et fascinent tous les hommes comme fait un 
spectacle magnifique. En fait, je pense pour ma part qu’ils sont liés par tant de ressemblances 

et d’affinités à la fois qu’on ne peut aucunement les séparer. (…) D’autres peuvent penser 

autrement, moi jéstime que les deux arts ont pour loi commune de ne pouvoir facilement se 
passer l’un de l’autre” Pompónius Gauricos- De Sculptura 1504, Genève, Paris: Librairie Droz, 

1969, pp. 42-44 
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correspondência que se prende com o facto de ambas terem sido 

consideradas artes liberais na Antiguidade.293 

Podemos também encontrar esta ideia profundamente presente na obra 

artística de Miguel Ângelo que, na plena expressividade dos corpos e na 

temática abordada, permite um acesso claro a um mundo interior e a uma 

discursibilidade silenciosa. Assim o testemunha Vasari, na sua biografia de 

Miguel Ângelo: 

Tout esprit judicieux, tout connaisseur perçoit dans 
cet art la “terribilità”, discerne dans les figures, sentiments 
et pensées que nul autre n’a jamais peints ainsi, saisit le 
diversité des attitudes avec des gestes singuliers propres à 
la jeunesse, à la vieillesse, à l’homme, à la femme. A qui 
pourrait échapper l’effet effrayant de cet art, mêlé à une 
grace naturelle? Il fait battre le coeur des ignorants aussi 
bien que des gens avertis.294 

 

Ao defenderem claramente a importância da comunicação artística 

através das imagens, ou seja, a superioridade das imagens em relação às 

palavras, através de um acesso à representação do mundo natural com as 

suas cores e da representação das figuras humanas com as suas 

especificidades, emoções e expressões faciais, acabam por defender a 

legitimação e a superioridade das artes visuais.295 

Mais uma vez Holanda revela estar a par das tendências teóricas da 

época, ou dos temas da moda que partilha com outros artistas do 

Renascimento. Esta tentativa de mostrar a superioridade da Pintura em 

relação à Poesia essencialmente fundada na preocupação de fazer ascender 

a Pintura ao mesmo estatuto da Poesia, que já era considerada liberal, pode 

                                                           
293 “Le développement dês arts et dês lettres entre dans une perspective providentielle, où 

Florence joue um role capital, et où les arts plastiques deviennent aussi significatifs que la 
poésie et la rhetórique; les uns et les outres ont trouvé un mode nouveau que symbolise «la 

lyre d’Orphée».” André Chastel- Art et Humanisme a Florence, Paris: Presses Universitaires de 
France, 1961, p. 187 
294 Giorgio Vasari- Les Vies des Meilleurs Peintres, Sculpteurs et Architectes, trad. Et edítion 
critique sous la direction d’André Chastel, Paris: Berger- Levrault, 1981, p. 249 
295 “If you say, ‘I will describe hell or paradise, or others delights and terrors’, the painter will 

surpass you because he will place things before you which will silently tell of such delights or 
terrify you or turn your mind to flight” Leonardo- Op. Cit., p. 28 
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hoje em dia parecer absurda, e na verdade talvez o seja efectivamente, se 

tomarmos em consideração as seguintes palavras de Foucault: 

[...] a relação da linguagem com a pintura é uma relação 
infinita. Não que a palavra seja imperfeita, nem que, em 
face do visível, ela acuse um déficit que se esforçaria em 
vão para superar. Trata-se de duas coisas irredutíveis uma 
à outra: por mais que se tente dizer o que se vê, o que se 
vê jamais reside no que se diz; por mais que se tente 
fazer ver por imagens, por metáforas, comparações, o que 
se diz, o lugar em que estas resplandecem não é aquele 
que os olhos projetam, mas sim aquele que as sequências 
sintáticas definem.296 

 

 

                                                           
296 Michel Foucault. "Las meninas" in As Palavras e as Coisas. Uma arqueologia das ciências 
humanas. Tradução. Salma Muchail. São Paulo:Martins Fontes.1981, pág. 25 
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Capítulo IV 
 

 

 

No Rasto de Holanda: 

A Defesa da Superioridade da Pintura e da Dignidade do 

Pintor na Tratadística de Arte Portuguesa e Espanhola 

 

 
 

Este capítulo pretende estabelecer uma continuidade histórica da 

especulação teórica acerca da superioridade da pintura e do pintor, iniciada 

em Portugal, por Francisco de Holanda. Apesar de se pressupor que não há 

qualquer influência de Holanda nos pensadores que se lhe seguiram, uma 

vez que a sua obra não foi impressa no seu tempo e permaneceu 

desconhecida durante quase três séculos, é no entanto possível encontrar 

uma continuidade temática entre este e alguns pensadores portugueses e 

espanhóis do século XVII, cujo tema central da sua especulação é a defesa 

dos valores da Antiguidade, a demonstração da superioridade da pintura e a 

proposta do seu estatuto liberal. Ainda que não possamos afirmar tal 

continuidade também não podemos excluir a hipótese de algum destes 

pensadores, sendo mais provável no caso dos espanhóis, terem tido acesso à 

tradução espanhola que Manuel Denis fez do Da Pintura Antigua. 

Os textos portugueses de teoria da arte, posteriores a Francisco de 

Holanda, não apresentam o seu entusiasmo e muito menos a novidade de 

que Holanda é testemunha e portador: o que acontece é que a pobreza 

cultural que domina a teoria de arte do século XVI, da qual Holanda é a 

única figura que se destaca, se prolonga pela época barroca e é sintomática 

da situação das artes no nosso país. 

No século XVII surgem muitos escritos sobre Pintura, em Itália, (onde 

essa tendência já se verificava desde o século XV), em França e em Espanha. 
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São sobretudo os textos espanhóis sobre arte que irão influenciar a nossa 

escassa teoria de arte do século XVII, que se faz representar através de três 

figuras:  

Filipe Nunes, que em 1615 escreve Arte da Pintura, Symmetria e 

Perspectiva, obra essencialmente prática dirigida a todos os curiosos da 

Pintura. 

Luís Nunes Tinoco, escreve o Elogio da Pintura em 1687, trinta páginas 

manuscritas, que fazem parte da sua obra Pheniz de Portugal Prodigiosa, 

onde a defesa da liberalidade da Pintura assume o tema central. 

O tratado de Félix da Costa de notável importância teórica, do fim do 

século XVII, teve ainda a ambição e ousadia de defender a criação de uma 

Academia de Pintura. Infelizmente, permaneceu inédito até quase aos nossos 

dias, tendo em comum com Francisco de Holanda para além de muitos 

aspectos que veremos em seguida, também esse triste destino.  

Por fim, não poderíamos falar destes autores do século XVII sem referir 

os autores espanhóis do século XVI e XVII, que foram as suas principais 

fontes e influências. 

A fragilidade da cultura artística portuguesa está patente na persistência 

de um estatuto mecânico da pintura, que se pretendia liberal, bem como na 

ausência de uma teoria de arte portuguesa que se mantém no século XVII, e 

da qual Holanda se destaca por ter sido um solitário arauto. 
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1- Filipe Nunes e a Arte da Pintura 

 
 
 

Filipe Nunes é um nome pouco conhecido, de entre os autores do século 

XVI e XVII. Pouco se sabe acerca da sua biografia. Sabe-se que nasceu na 

segunda metade do século XVI, que é natural de Trás-os-Montes e é filho de 

Belchior Martins e Guiomar Nunes. Relativamente à sua formação, aos seus 

mestres, às escolas que terá frequentado, o mistério permanece. Em 1591, 

entra para o Convento dos Dominicanos, em Lisboa, mudando de nome para 

Filipe das Chagas. 

Curiosamente em Portugal, no final do século XVI, ainda se mantém a 

tendência medieval de encontrar no seio da Igreja as principais obras 

teóricas acerca de arte, por isso a obra de Filipe Nunes, apesar de não ter 

nem a originalidade nem a qualidade da de Holanda atinge a proeza de ser 

impressa. 

Filipe Nunes tem em comum com Holanda o seguinte aspecto: apesar se 

afirmar pintor, não há um único quadro seu que se possa apontar com 

absoluta certeza relativamente à autoria. Parece que Nunes, à semelhança 

de Holanda era mais um homem de letras, que se interessou por vários tipos 

de cultura: filosófica, literária e artística. 

É na clausura do convento dos dominicanos de Lisboa que redige as suas 

obras que são publicadas pouco depois da sua entrada para a ordem. 

Filipe Nunes permanece um autor pouco conhecido e pouco estudado, 

apesar de haver tão poucos teóricos de arte em Portugal. Este autor, tal 

como Holanda é vítima da atitude geral: o desinteresse pelas artes, o 

desconhecimento do valor da pintura, em suma de uma pobre cultura 

artística. 

Nunes vive numa época difícil e um pouco paradoxal, já não representa 

o Classicismo dos séculos XV e XVI mas também ainda não pertence ao 

Barroco. Vive também um período de certa crise ao nível da identidade 

nacional. Tendo Portugal recuperado a coroa a Espanha em 1640, Nunes 
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revela na sua obra, através de um estilo espanholizado, uma atitude 

antinacionalista. 

Em 1615, é editada em Lisboa, a sua obra Arte Poética, e da Pintura e 

Symetria e Arte da Pintura, obra sem grande profundidade ao nível da 

especulação teórica mas com uma intenção pedagógica e moralizante forte, 

segundo os ideais da Contra-Reforma. 

 Teve ainda uma segunda edição em 1767, o que revela que terá sido 

uma obra muito lida no seu tempo certamente por ser uma obra com 

objectivos didáticos. 

O motivo da publicação foi -o que era bastante 
comum na época- o empenho de tornar úteis a muitos os 
apontamentos e informações que tanto lhe haviam 
custado a coligir e coordenar; a iniciação da juventude, 
adestrando-a nas técnicas e processos segundo os 
melhores cânones. Fazer uma obra de proveito e exemplo, 
romper o silêncio e descobrir erros, facilitar os princípios 
que deve ter qualquer pessoa que deseja saber alguma 
coisa em pintura, era a pretensão de Nunes.297 

 

O aspecto didático e o desejo de ser útil parecem ser os principais 

objectivos de Nunes que está consciente das suas limitações quando afirma 

no Prólogo aos Pintores, que o seu objectivo não é ensinar os sábios nem os 

peritos em Arte mas antes os aprendizes e curiosos.298 

A maioria dos comentários dignos de referência, são extremamente 

negativos, como é o caso por exemplo de Machado de Castro. Na sua obra: 

Descrição Analytica da Execução da Real Estatua Equestre do Rei D. José I, 

faz o seguinte comentário: 

(…) Em 1616 (…), havia Filippe Nunes dado ao Prelo 
em hum volume duas Artes, huma Poética, outra de 
Pintura; ambas de igual merecimento, que he bem 
pouco.299 

 

                                                           
297 Leontina Ventura – Arte da Pintura de Filipe Nunes, Porto: Editorial Paisagem, 1982, pp. 22-

23 
298 Ibidem, p. 69 
299 Machado de Castro- Descrição Analytica da Estatua Equestre do rei D. José I- Lisboa: 

Academia Nacional de Belas Artes, 1975, p. XII 
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Também podemos encontrar em Raczinsky, uma posição semelhante à 

de Machado de Castro: 

Este pequeno livro cujo título parece anunciar 
ensinamentos interessantes, contém apenas detalhes 
insignificantes sobre a pintura e sobre a poesia. (…) No 
fundo tem pouco mérito e não é digno de elogio. De resto 
não fornece qualquer ensinamento no que toca aos 
artistas portugueses.300 

 

João Palma-Ferreira afirma que o tratado de Filipe Nunes, é esquemático 

e simplista ao contrário daqueles tratados que lhe serviram de inspiração, 

que são muito mais completos e complexos como é o caso de Juan Diaz 

Rengifo e Juan Caramuel. 

(…) o texto de Nunes parece dirigir-se a um público 
singelo e até primário(…)301 

 

Apesar destas duras críticas, há que reconhecer que Filipe Nunes teve o 

mérito de transmitir conhecimentos úteis acerca da Pintura numa época em 

que Portugal estava muito alheado das artes. Apesar de não ter grande 

qualidade, talvez por falta de melhor literatura, acabou por ser um livro útil 

aos artistas e bastante lido em Portugal na época. Não podemos contudo 

concordar com o comentário que é feito por António Manuel Gonçalves, que 

considera Filipe Nunes um seguidor de Francisco de Holanda, chegando 

mesmo a dizer que a obra de Filipe Nunes é um tratado de tipo 

Holandiano.302 A sua obra está bem longe da frescura e entusiasmo de 

Francisco de Holanda. Na verdade ela é um retrocesso relativamente à sua 

teoria da arte. Nunes para além de pertencer à ordem Dominicana, é um 

pensador pós-Concílio de Trento. A sua obra está subalternizada às 

determinações e repercussões da sessão XXV do Concílio de Trento. Ideias 

dominantes do classicismo como a autonomia do pensamento artístico, a 

emergência do pintor enquanto autor-criador individual, ou mesmo a fruição 

                                                           
300 Raczinski- Dictionnaire Histórico-Artistique du Portugal, Paris, 1847, pág. 179 
301 João Palma-Ferreira, Novelistas e Contistas Portugueses do séc. XVI, Lisboa, INCM; 1982, p. 

12 
302 António Manuel Gonçalves- Historiografia da Arte em Portugal, Coimbra: Coimbra Editora, 

1960, p. 12 
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estética que pudesse advir da contemplação da obra de arte, são ideais a 

abater. Apesar do Concílio de Trento ter tido como consequência o reforço 

da Iconografia cristã para responder às críticas do protestantismo, esta não 

resultou num aumento da qualidade artística, bem pelo contrário, a obra de 

arte passa a ser entendida como veículo da mensagem cristã e todo o seu 

valor passa a residir no valor simbólico da ideologia que se pretende difundir 

e não na obra de arte em si. 

A arte perde qualidade artística, pois apenas serve para propagar a 

mensagem cristã e a produção artística e técnica passa a estar ainda mais 

limitada, controlada e unificada. A Arte da Pintura de Filipe Nunes é uma 

obra que não esconde a atmosfera da Contra Reforma propagandeando os 

seus ideais nomeadamente no que se refere à combatividade política e 

religiosa. É comum o uso de argumentos contra a iconoclastia na tentativa 

de limitar a proliferação das ideias de Lutero e Calvino. Nunes é também 

testemunha de um certo retorno ao pensamento medieval que caracteriza 

esta época pós Concílio de Trento. A arte só é alvo de elogio por parte de 

Nunes na medida em que esta deve permanecer submissa à religião. 

Apesar deste contexto desolador para a cultura artística, Nunes parece 

interessado em divulgar as artes e afirma no seu prólogo haver falta de 

quem trate dessa matéria: 

Moveme a isto ver a falta que há de quem trate esta 
matéria (…)303 

 

O seu tratado insere-se apesar deste contexto no âmbito da tratadística 

defensora da liberalidade da Pintura, que caracteriza as preocupações 

maneiristas herdadas do Renascimento. É por esse motivo que trazemos no 

presente estudo este autor à colação. 

Os livros sobre Arte em Portugal eram praticamente inexistentes, e 

Portugal encontrava-se dependente da importação de livros, ou da tradição, 

transmitida por manuscrito ou por referência oral. Tanto A Arte Poética como 

Da Pintura, Symmetria e Perspectiva, são obras com pilares teóricos que 

                                                           
303 Filipe Nunes, Arte da Pintura, Symmetria e Perspectiva, Lisboa: 1615, edição fac-similada 
preparada por Leontina Ventura, Arte da Pintura de Filipe Nunes, Porto, Editorial Paisagem, 

1982, p. 69 
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revelam alguma erudição, apoiados numa fundamentação que lembra por 

vezes Francisco de Holanda e a ideologia dos tratadistas do século XVI, com 

a diferença que as fontes clássicas que cita parecem ser em segunda mão, 

abordadas de forma extremamente superficial. Filipe Nunes faz referência à 

panóplia habitual das fontes clássicas: Plíneo, o velho, Platão, Quintiliano, 

Séneca, Plutarco, Cícero e Aristóteles. Nunes vai buscar à Antiguidade os 

ensinamentos morais e não os fundamentos da teoria da arte: 

 (…) Nunes afronta os escritos da Antiguidade tal como 
haviam feito so primeiros Padres, no sentido de mobilizar 
as letras profanas ao serviço das sagradas, de conciliar as 
letras profanas e os escritos dos filósofos com a 
philosophia Christi – “humanismo disciplinado” que põe a 
herança da Antiguidade clássica ao serviço da fé cristã.304 

 

Apesar do meio século que separa as obras de Francisco de Holanda das 

de Filipe Nunes, as obras de Holanda, por estarem demasiado à frente para 

o seu tempo num contexto português e ibérico, ficaram esquecidas, sendo 

silenciadas e remetidas à marginalidade, enquanto Nunes que nada de novo 

dizia, teve a sorte de ser um homem da Igreja e bem aceite no seu tempo 

num país que estava atrasado face aos ditames da cultura italiana que 

Holanda tinha conhecido de perto. As obras de Filipe Nunes não só foram 

impressas como também protegidas do ponto de vista da propriedade 

intelectual.305 

A obra de Nunes reflecte as vicissitudes do seu tempo, o contexto 

tridentino que o caracteriza. A sua exaltação da Pintura é devedora da 

posição contrarreformista, como se a única função da pintura fosse servir a 

Igreja através do uso das imagens com um fito catequizador e místico. 

A sua obra teve também o mérito de ter tido de facto um impacto junto 

dos artistas, podendo efectivamente intervir de forma dinâmica, sendo uma 
                                                           
304 Ibidem, p. 44 
305 “Este livro mereceu da parte de Filipe II de Portugal um privilégio, expresso em alvará régio, 
onde se atesta o seguinte: «Eu el Rey (…) ey por bem, que por tempo de dez annos que 

começarão da feitura deste, imprimidor, livreiro, nem outra pessoa algua de qualquer calidade 
que seja, não possa imprimir nem vender nestes Reynos, e Senhorios de Portugal, nem trazer 

de fora delles o livro que compôs intitulado Arte Poética e da Pintura, cô princípios de 

Perspectiva; salvo aquelles livreiros, e pessoas que para isso tiverem seu poder, e licêça (…)” 
Vítor Serrão, O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa 

da Moeda, 1983, pp. 231-232 
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obra com preocupações práticas relativamente ao exercício da pintura 

contendo normas e conselhos úteis aos nossos artistas, ávidos de cultura 

artista que possa fundamentar a sua prática: 

(…) vicejou decerto nas oficinas dos nossos artistas, 
foi utilizado nos pleitos e nos agravos (…), conhecia voga 
e edições posteriores.306 

 

A obra, A Arte da Pintura e Symetria, divide-se em quatro partes, os 

louvores da pintura, a perspectiva, a arte da pintura e a enumeração dos 

géneros pictóricos. 

Nunes faz tal como Holanda, a enunciação de uma série de ilustres 

personalidades que se dedicaram à nobre arte da pintura, desenvolvendo o 

tema da pintura enquanto arte liberal. Nunes afirma, tal como Holanda, que 

a arte provém do exercício do pensamento, numa época que ao que parece 

já não havia qualquer lembrança da ideologia classicista de Francisco de 

Holanda. A argumentação de Nunes é semelhante à de Holanda bem como à 

de muitos tratadistas italianos e espanhóis, que Nunes se limitou a reproduzir 

no que respeita ao uso do exemplo da antiguidade como forma de legitimar 

a Pintura e os pintores, bem como reforçando a dignidade e importância 

social da actividade: 

São os Pintores de jure priuiligiados, e pelo 
confeguinte nobres (…) Valentiniano, Valente, e Graciano 
Emperadores priuiligiarão aos Pintores (…)  

Os profeffores da Pintura, fendo liures, e filhos de 
liures (…) 

De tudo o que efta dito, fe proua claramente fer afta 
Arte numerada entre as liberais, porque fe começarmos 
pela diffinição, Artes Liberais fe chamão, por ferem Artes 
com que fe exercita o entendimento, que he a parte liure 
e fuperior do homem, ou artes dignas de homens liures, e 
também liberais, porque fó fe permitião a homens liures. E 
fe ellas fe chamão liberais, porque nellas fe exercita o 
entendimento, aonde entra mais o entendimento com as 
fuas operaçõis eprehender, cõpor, julgar e defcorrer, que 
na pintura?307 

 

                                                           
306 Ibidem 
307 Filipe Nunes- A Arte da Pintura, (fol.42) Porto, Editorial Paisagem, 1982, pp. 74 - 75 
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Podemos verificar neste excerto, como Nunes reproduz de forma 

resumida a argumentação comum aos humanistas e podemos sentir a 

influência da posição humanista a favor da dignificação da Pintura. Segundo 

Leonina Ventura, a grande fonte de Nunes, teria sido Gutiérrez de los Rios, 

que na sua obra Noticia General para la estimacíon de las Artes, e não 

necessariamente os genuínos textos da Antiguidade nem mesmo o dos 

Humanistas e numa paráfrase dissimulada, faz uso de uma argumentação 

que não passa de lugar-comum para a época, sem qualquer vestígio de 

originalidade.308 

Nunes vive numa época de crise política pós-Alcácer-Quibir, época que 

contextualiza também o declínio pessoal de Francisco de Holanda. Talvez por 

isso ou por não haver exemplos relevantes a citar, Nunes também não 

nomeia artistas portugueses e desprestigia as potencialidades da cultura 

portuguesa sobrevalorizando os artistas estrangeiros nomeadamente os 

espanhóis. Essa mesma tendência está presente na obra de Francisco de 

Holanda: uma crítica à fraca valorização das artes e uma dificuldade em citar 

nomes de artistas portugueses bem como uma sobrevalorização dos artistas 

estrangeiros, no seu caso, dos italianos. 

Apesar de alguns aspectos que os unem, existe em Filipe Nunes uma 

forte oposição ao pensamento de Francisco de Holanda. Nunes é um 

defensor do servilismo à doutrina da Igreja pós-Concílio de Trento, defende 

uma arte sem liberdade face às determinações iconográficas da Igreja, uma 

sujeição absoluta a princípios estruturais como a perspectiva e não há 

qualquer alusão à inteligência individual e subjectiva ou a noções tão caras a 

Holanda como a Ideia, o talento e o génio.  

Leontina Ventura coloca a hipótese de Filipe Nunes ter conhecido o 

tratado Da Pintura Antigua de Holanda. O curto espaço de tempo que os 

separa e o hábito de Nunes não revelar as fontes, leva-nos a aceitar que 

essa hipótese possa ser colocada. 

                                                           
308 Leontina Ventura- Arte da Pintura de Filipe Nunes, Porto, Editorial Paisagem, 1982, pp. 46-

47 
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Na sua obra Arte da Pintura algumas semelhanças, para além das já 

referidas, são dignas de referência: 

Nunes defende que a Pintura se divide em três partes, tal como a 

Poesia: Invenção, Disposição e Elocução309. Esta metodologia da Pintura 

concede à Invenção o primeiro lugar. Ambos defendem que a Invenção é a 

mais nobre parte da Pintura, sobrevalorizando o pensamento e a imaginação 

do artista. Nunes tal como Holanda pensa que a Invenção, fruto da ideia 

contida na mente do artista, é o ponto de partida e o aspecto mais 

importante na Pintura. É à ideia interior que o artista deve obedecer e não à 

mera cópia da natureza. Esta posição é reveladora de uma ideologia que 

apesar de impulsionada pelos ideais do classicismo já não lhe pertence e da 

qual Holanda é porta-voz: a primazia do Desenho interior enquanto ideia. 

Nunes irá defender também a importância estrutural do Desenho, 

entendido como mãe de todas as artes e fundamento delas, mas a 

semelhança é ainda mais óbvia quando verificamos que, Nunes tal como 

Holanda, se refere a Pintura e a Desenho de forma indiferenciada, tal como 

podemos verificar no seguinte excerto: 

Serue efta Arte a Efcultura, e Celatura, e Arquitectura, 
que fem ella fe naõ pode dibuxar nada.310 

 

Em Holanda a importância do desenho atinge uma dimensão bem mais 

veemente e significativa: 

E em tanto ponho o desenho, que me atreverei a 
mostrar como tudo o que se faz em este mundo é 
desenhar (…)311 

 

 O conceito de Desenho e a sua importância irá até adquirir diferentes 

cambiantes ao longo da sua obra. Se inicialmente Holanda se refere a 

Desenho e a Pintura de modo indiferenciado, na obra tardia A Ciência do 

Desenho, o conceito de desenho passa a ser entendido como Disegno, fruto 

                                                           
309 Filipe Nunes- Arte Poética – Estudo Introdutório de Paulo J. Pedrosa S. Gomes, Coimbra: 

Faculdade de Letras, 1966, p. 79 
310 Filipe Nunes- Arte da Pintura, (fol. 41) in Leontina Ventura- A Arte da Pintura de Filipe 
Nunes, Porto, Editorial Paisagem, 1982, p. 72  
311 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, pp. 100-101 
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do entendimento divino na mente do artista, revelando uma ideologia 

maneirista e pós reformista. 

Essa ideologia pós-reformista, muito presente na obra de Nunes, está 

também presente na obra de Holanda. Já no Da Pintura Antiga, este lhe 

dedica um capítulo e o tema é recorrente ao longo da obra. A preocupação 

em provar a utilidade das imagens, retirando-lhe qualquer conotação 

idolátrica, é uma constante.312 

De modo ainda mais veemente, Nunes irá defender uma utilidade da 

Pintura que se prende com o seu aspecto moralizador e educativo reduzindo 

a obra de arte a uma função moralista e catequizadora que tem o seu 

fundamento nos rígidos preceitos da Contra-Reforma que nos levam de novo 

à Idade Média: 

E ifto que S. Gregório fortalece, e corrobora o fegundo 
Synodo Niceno, aonde prova com ditos de Sanctos como a 
Pintura boa e de doutos pintores (que a Pintura roim ferve 
de rizo a quem a vê) he mais poderofa para mover o 
affecto, que a história. (…)  

Donde fe podem reprehender os hereges, que 
pretendem tirar o culto, e o ufo ds imagens, e das 
pinturas, pois até os antigos entendião de quanta 
importancia erão.313 

 

Podemos ainda encontrar uma preocupação comum em Holanda e 

Nunes presente neste excerto. Quando Nunes afirma que a Pintura, 

enquanto veículo da mensagem da Igreja, é mais poderosa que a história, 

refere-se à velha rivalidade entre pintura e poesia, problemática já atrás 

mencionada, presente na argumentação de Leonardo da Vinci e de Francisco 

de Holanda, que mais do que tentar provar a superioridade da Pintura face à 

poesia, aproveita para reforçar o papel catequizador e narrativo da mesma, 

                                                           
312 “(…) a santa madre igreija, como alumiada do sprito sancto, grandemente favorece e 
conserva a spiritual pintura como perfeito livro e historia do passado,  e como memoria mui 

presente do futuro e como mui necessária contemplação das operações divinas e humanas, mui 
apartada de toda a superstição e mão rito dos gentios e da idolatria, querendo que n’aquellas 

mesmas figuras pintadas, em que o demónio era falsamente servido e honrado e sacrificado, 
n’aquella mesma maneira n’outras mais verdadeiras imagens e pinturas fosse o immortal Deos 

aplacado e servido e comtemplado” Ibidem, pp. 45-46 
313 Filipe Nunes- A Arte Poética e da Pintura e Symetria, Louvores da Pintura, 1615, edição fac-
similada preparada por Leontina Ventura, Arte da Pintura de Filipe Nunes, Porto, Editorial 

Paisagem, 1982, pp. 3-5 
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que de forma democrática ultrapassa a barreira linguística e do 

analfabetismo dominante em Portugal nessa época. 
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2- Luís Nunes Tinoco e o Elogio da Pintura  

 

 

 

Luís Nunes Tinoco escreve o Elogio da Pintura, em 1687, obra com 

inegável interesse para a teoria da arte portuguesa, dada a pobreza da 

especulação artística em Portugal na época barroca. Este autor não era 

propriamente um artista, mas antes, contador de estórias do Reino, escrivão, 

calígrafo, desenhador e tradutor. Para além de estar ligado às letras parece 

que foi também colaborador do arquitecto Mateus de Couto nas obras do 

Real Convento de São Vicente de Fora em finais do século XVII.  

O Elogio da Pintura é um pequeno texto com cerca de trinta páginas 

manuscritas que pretende destacar a excelência da Pintura e demonstrar a 

sua superioridade. O próprio texto constitui um capítulo dedicado à Pintura, 

que integra a obra A Pheniz de Portugal Prodigioza. 

O texto Pheniz de Portugal Prodigiosa, (…), consiste 
num extenso panegírico nupcial, em prosa, recheado de 
anagramas e outros textos-visuais belamente 
desenhados.314 

 

Apesar de este texto ser escrito em pleno século XVII, trata-se de um 

texto que pretende contrariar a tendência dominante em Portugal que 

teimava em associar a pintura à manualidade. O Elogio da Pintura, à 

semelhança do Da Pintura Antiga e de outras obras posteriores, como por 

exemplo Diálogos de la Pintura de Vicente Carducho, da qual falaremos no 

subcapítulo seguinte, trata do mesmo tema: a defesa da pintura como Arte 

Liberal. 

Este pequeno texto sobre Pintura, está recheado de referências e 

citações sobretudo de Carducho. Cita também algumas fontes da 

Antiguidade e do Renascimento, quase sempre por referência a Carducho e 

não aos originais. As semelhanças com Holanda surgem tanto pela via das 

                                                           
314 Luís Nunes Tinoco- Elogio da Pintura, apresentação de Ana Hatherly, estudo crítico de Luís 

de Moura Sobral, Lisboa: Instituto Português do Património Cultural, 1991, p. 15 
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fontes em comum que possuem, como pelo objectivo de ambos, o de 

dignificar a arte da Pintura. 

Esta obra divide-se em três capítulos: a nobreza natural, a nobreza 

política e a nobreza moral.  

Quanto à nobreza natural, Tinoco caracteriza a Pintura como uma arte 

filha da sabedoria, associando-a a uma génese intelectual. Relaciona-a com 

uma série de outros saberes como a Teologia, a Filosofia, a Anatomia, a 

Geografia, a Perspectiva, etc. Tal como Holanda destaca a importância do 

desenho, enquanto conceito estrutural das artes.  

Não consiste a estimação da Pintura no viuo, e alegre 
das cores; porque pintores houve que só com branco e 
negro levarão vantagem a muitos, como forão Polignoto e 
Aglaofonte. Consiste porem só a escelencia da Pintura, na 
valentia do Debuxo, na destreza do estudo, no bem 
perfilado, e bem arrematado do pintado.315 

 

Apesar de não se pronunciar acerca de conceitos como originalidade ou 

talento, não limita a pintura à mimesis. Para este autor a pintura é uma 

imitação melhorada da realidade. A mimesis não é para este autor um 

postulado estético que defende claramente um conceito de beleza ideal: 

A Penélope que pintou Zeuxis explicando no rosto 
desta insigne Matrona a castidade, e continência com 
tantos quilates, que fez admirar as mais honestas 
molheres. 

A Helena copiada pelo mesmo Zeuxis, das perfeições 
de 5 Donzellas Agrigentinas, que fez inveja á fermosora, e 
pasmo a Nicostrato.316 

 

Quanto à nobreza política, Tinoco irá elogiar a importância da pintura 

para a política e nomeia uma série de nomes sonantes de mecenas, ou de 

reis que não só apoiaram as artes como também se dedicaram a estas. O 

seu reportório é o habitual, partindo de Plínio, faz as referências do costume 

aos reis da Antiguidade e refere-se com especial destaque à protecção das 

artes em Itália, onde cita os mecenas, os papas e os artistas mais admirados 

e protegidos por eles, como por exemplo: 

                                                           
315 Ibidem, pp. 33-34 
316 Ibidem, p. 36  
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E foi notável a estimação que o Papa Pio 4º fez de 
Michael Ângelo Bonarroti (Príncipe do Debuxo, que por 
ajustarse ao seu Nome, pintou como pintara um Anjo) a 
quem dava assento junto de sy em aquelle espaço de 
tempo, que ordinariamente deputaua para com elle 
conuersar.317 

 

Lugar de destaque no seu Elogio terá a figura do próprio pintor enquanto 

tal e dedica algum texto a identificar pintores e países onde se pratica ou 

praticou boa pintura. Tal como Holanda, elogia a Grécia, Roma e a Itália 

Renascentista.  

De Portugal refere que há bons pintores que necessitam de amparo e 

protecção mas na verdade não cita um único nome. 

Em Espanha e Portugal há, e houve sempre sogeitos 
eminentes nesta Arte, cujas obras não reconhecerão 
ventagens às dos mais insignes de todo o Mundo. Aos 
quaes não falta sciencia, engenho, e estudo, mas só 
necessitão de amparo e protecção, e prémio. (…)  

De se não conhecerem as partes que esta Arte tem, 
nasce apouca estimação que hoje della se faz.318 

  

Curiosa afirmação esta de Tinoco, que não pode deixar de fazer lembrar 

as críticas que Holanda faz a Portugal, sobretudo no que respeita à falta de 

cultura artística em Portugal. A essa ignorância se deve a falta do 

merecimento da Pintura.   

No início do Prólogo do Da Pintura Antiga, Holanda mais de um século 

antes afirma o seguinte relativamente à Pintura: 

A muitas cousas dinas de grande louuor costumamos 
às vezes, Muito Alto e Augusto Rei, a não dar o seu inteiro 
merecimento e lugar, por não serem conhecidas 
perfeitamente. (…).319 

 

Podemos sentir nas palavras e nos silêncios de Tinoco os mesmos 

desejos e anseios de Francisco de Holanda. 

Se hoje, podemos lamentar não ter Luís Nunes Tinoco 
referido qualquer nome de pintor português seu 

                                                           
317 Ibidem, p. 33 
318 Ibidem 
319 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, Prólogo, p. 5 
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contemporâneo, tal omissão revelará grande prudência da 
parte do Autor, (…)320 

 

No Livro Segundo do Da Pintura Antiga, Holanda defende a sua pátria, 

afirmando que nela há bons costumes e bons cortesãos e que o seu Rei é 

favorecedor das Boas Artes e por isso o enviou a Itália321. Apesar disso, não 

cita nem pintores nem obras públicas que testemunhem a prática da boa 

Pintura. Como vimos anteriormente, a única alusão que Holanda faz a um 

pintor português, tecendo-lhe o maior dos elogios, “que num tempo mui 

bárbaro, emitou n’alguma maneira o cuidado e a descrição dos antigos e 

italianos pintores”, foi a Nuno Gonçalves322. 

Logo a seguir a esta crítica subtil, que Tinoco faz à falta de amparo e 

protecção dos nossos artistas, toca estrategicamente num assunto sensível, 

os preços da pintura, que são excessivos em muitos reinos, cidades e 

repúblicas onde monarcas e príncipes sabem reconhecer o valor da pintura. 

Este tema, que era uma constante nestes tratados, tem no caso dos autores 

portugueses um significado muito mais profundo uma vez que o fraco 

pagamento que davam pela pintura, era consequência da ignorância artística 

dominante. Não é por acaso que esse é um dos temas dominantes dos 

Diálogos em Roma, ao qual Holanda alude, chegando a colocar as seguintes 

palavras na voz de Miguel Ângelo: 

Assi que nesta nossa terra até os que não stimam 
muito a pintura a pagam muito melhor que em Spanha e 
Portugal os que muito a festejam; por onde vos eu 
aconselho, como a filho, que vos não devíeis de partir 
dela, porque hei medo que, não o fazendo vos 
arrependaes.323 

 

Quanto à Nobreza Moral, Tinoco afirma que a Pintura excede todas as 

outras artes por ser divina e sagrada. Tinoco, tal como Holanda, estabelece 

uma correlação entre Deus e os Pintores: 

                                                           
320 Luís Nunes Tinoco- Elogio da Pintura, apresentação de Ana Hatherly, estudo crítico de Luís 

de Moura Sobral, Lisboa: Instituto Português do Património Cultural, 1991, p. 17 
321 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 241 
322 Ibidem, pp. 79- 80 
323 Ibidem, p. 290 
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(…) que com o mesmo nome que a Deos dá de 
Atífice, chama Artífices aos Pintores. Ao que também 
aludindo Platão diz; que he o Pintor Imitador do Autor de 
todas as couzas.324 

 

Tinoco tem ainda em comum com Holanda, o facto de falar de um Deus 

pintor, numa argumentação que não tem a qualidade nem a originalidade de 

Holanda mas que é em muitos aspectos bastante semelhante. 

E bem se mostrou Divino Pintor, quando se retratou 
no Homem, fazendo-o à sua imagem, e semelhança. 325 

 

 Somos remetidos para a belíssima argumentação de Holanda, que a 

respeito da origem da Pintura nos apresenta uma metafísica da criação muito 

peculiar. No Da Pintura Antiga, o pintor imita o gesto demiúrgico de Deus, 

que criou o mundo pintando, fundamentando nessa imitação divina toda a 

sua nobreza e superioridade. Deus pintou tudo o que vemos, como 

perfeitíssimo pintor, e o homem-pintor encontra em Deus o fundamento para 

a sua nobre arte: 

Porém esta de que falo é pintura animante, que fez o 
imortal Deus. Para dali descer a inanimante aos 
homens;326 

  

Em ambos, a definição de pintura está assente numa estética tradicional 

por vezes mais medieval do que clássica, segundo a qual, o artista não imita 

apenas a natureza criada, mas antes o Deus Artifex: 

E se esta arte o não pode imitar creando de novo, e 
de nada (o que só faz a Divina Omnipotência) ao menos 
renova tudo com hum quazi nada, e vil matéria, como são 
as tintas (…)327 

 

A posição de Holanda é bastante mais audaz e original: 

(…) é hum novo mundo do homem e seu próprio 
reino e obra, assi como o mór mundo é próprio de Deus, 
derivado hum do outro.328 

                                                           
324 Luís Nunes Tinoco- Op. Cit, p. 34 
325  Ibidem 
326 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, pp. 24-35 
327 Luís Nunes Tinoco- Op. Cit. p. 34 
328 Francisco de Holanda, Op. Cit. p. 28 
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Assim, Tinoco confere à pintura uma qualidade sagrada e à criação 

artística uma conotação divina. Como forma de fundamentar o carácter 

sagrado da Pintura, Tinoco faz a apologia da Pintura como veículo de 

propaganda cristã, numa argumentação tipicamente contrarreformista, à 

qual já Holanda tinha recorrido: 

E com este / mesmo fim mandarão os Sagrados 
Concílios que se uzasse da Pintura; porque pela que he 
Divina, e Santa se convertem as almas a Deos; de quem 
esta Arte recebe toda a verdadeyra Nobreza que tem.329 

 

Por último, é de destacar um aspecto central na obra de Francisco de 

Holanda e que está na raiz deste estudo, que é a reflexão acerca do Pintor, 

no que respeita à origem das suas capacidades criativas e que surge em Luís 

Nunes Tinoco de modo tímido e discreto, mas ainda assim, digno de 

referência uma vez que, reconhece, de alguma maneira, a ideia de que o 

pintor tem um talento inato: 

Os bons Pintores são Milagres da Natureza, que 
nacem, e não se fazem contra seu natural.330 

                                                           
329 Luís Nunes Tinoco- Op. Cit., p. 34 
330 Luís Nunes Tinoco – Op. Cit. p. 35 
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3- Félix da Costa, um manuscrito esquecido em louvor da 

Antiguidade da Pintura 

 

 

 

Félix da Costa nasce em 1639 e morre em 1712. É filho do pintor Luís da 

Costa. Este autor pode integrar-se no contexto estético do maneirismo, 

fazendo-se sentir a influência de Lomazzo e Zuccaro. Apresenta no seu texto 

alguma proximidade com a obra de Francisco de Holanda, sobretudo ao nível 

conceptual. 

 A sua principal motivação foi a tentativa de fomentar os estudos 

artísticos em Portugal através da fundação de uma Academia inspirada no 

modelo francês. O seu desejo não viria contudo a ser realizado no seu 

tempo, apesar do entusiasmo, com que este autor argumenta acerca da 

Antiguidade e dignidade da Pintura, por forma a sensibilizar os poderes 

públicos vigentes. 

Félix da Costa Messen escreve em 1696 a Antiguidade da Arte da 

Pintura, texto de profunda erudição clássica onde expõe, entre outros, os 

seus conhecimentos artísticos. O seu manuscrito esteve, tal como o de 

Holanda, esquecido, durante séculos, e por isso o pensamento deste autor 

não pode exercer uma real influência, nem mesmo servir o seu propósito, o 

de transmitir conhecimentos acerca da Pintura. 

Este autor inicia a sua obra, afirmando que pretende mostrar aos leitores 

vulgares e não aos profundos conhecedores da pintura, como esta arte é 

estimada noutros países.331  

Félix da Costa, tal como Holanda irá conjugar sabiamente duas 

correntes, o classicismo e o cristianismo. As suas principais fontes são as 

seguintes, da Antiguidade: Platão, Aristóteles, Plínio, Séneca, Horácio; do 

                                                           
331 Félix da Costa, The antiquity of the art of painting by Félix da Costa, New Haven and 

London, Yale University Press, 1967, p. 361 (3v) 
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Renascimento e Maneirismo: Alberti, Dürer, Leonardo da Vinci, Pomponio 

Gauricus, Lomazzo, Zuccaro; de Espanha: Carducho e Gutíerrez de los Rios; 

do Cristianismo: Santo Agostinho, S. Tomás de Aquino, as Sagradas 

Escrituras, e as Actas do Concíclio de Trento. Este autor não conhecia nem a 

obra de Filipe Nunes nem a de Francisco de Holanda, pelo que, a 

multiplicidade de semelhanças entre as suas obras se deve essencialmente 

às fontes em comum a que recorrem. 

Muitas serão as semelhanças argumentativas com Francisco de Holanda, 

das quais destacamos algumas: as fontes bibliográficas, a fusão entre 

Classicismo e Cristianismo, a teoria das três idades da Pintura, o elogio a 

Miguel Ângelo, o carácter superior e divino da pintura, a importância que é 

dada ao desenho, o carácter intelectual da invenção artística, a metodologia 

da pintura, etc. 

Tanto Félix da Costa como Holanda são unânimes em reconhecer em 

Deus a primeira fonte e causa da Pintura. A estética de ambos é concebida 

em conexão com a metafísica, o que é comum ao pensamento Maneirista: 

Deus como primeiro pintor. As comparações entre Deus e o pintor são 

múltiplas. Tal como em Holanda, o poder demiúrgico de Deus servirá de 

exemplo ao poder criativo do pintor. A arte da pintura infunde vida à matéria 

terrena tal como Deus aquando da criação originária do primeiro homem, 

concebido e feito à sua imagem. Tanto num como noutro a referência directa 

ao livro do Génesis é uma constante. Assim como Deus criou o mundo e 

todas as criaturas também o pintor através dos seus instrumentos, 

geometria, perspectiva, distribuição das formas e cores, etc., criará uma 

realidade artística paralela. Referindo-se à Pintura afirma o seguinte: 

Seu primeiro autor foi Deus Nosso Senhor em a 
criação do primeiro homem, obra feita pelas mãos de sua 
omnipotência Divina.332 

 

A pintura humana é imitação, não da natureza, mas da criação divina e 

daí retira não só a sua própria dignidade como também a dignidade da sua 

arte: 

                                                           
332 Ibidem, (7r) p. 67 
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Imitador hê o Pintor da Omnipotencia Divina (…)333 

 

Cita Sócrates: «pictura est imitatio et representatio eorum quae 

videntur», fazendo referência ao clássico conceito de Mimesis, que em 

Platão, reduz a Pintura à imitação do mundo sensível e que está longe da 

visão maneirista da pintura. 

Ambos defendem que a Pintura é constituída por três partes. Em 

Holanda as partes da pintura são: a Invenção ou Ideia, a Proporção e o 

Decoro. Em Félix da Costa as três partes da Pintura são: a Invenção, o 

Desenho e a Cor. 

A primeira parte da Pintura, que é comum aos dois, a Invenção, tem 

lugar no pensamento do pintor. O conceito de Invenção, que em Holanda se 

traduz em Ideia, não tem em Felix da Costa a importância filosófica que tem 

em Holanda, que vê na Ideia a primeira e a mais importante parte da 

Pintura, chegando a afirmar que quando a ideia está definida na mente do 

pintor, a maior parte da obra já está feita. Em Félix da Costa a Pintura 

resulta do perfeito equilíbrio das três partes: Invenção, Desenho e Cor. As 

três juntas manifestam o afecto da alma e a ciência do pintor. 

Sempre como forma de fundamentar a liberalidade do trabalho do 

pintor, destaca algumas das ciências a que este se deve dedicar: geometria, 

perspectiva, anatomia, simetria, fisiognomia e filosofia. Refere que esta 

última é a que requer maior uso do pensamento, e que está em relação com 

o conceito de Ideia: 

(…) e he a parte em que lida mais com o 
entendimento e requer mais consideração; e se chama a 
primeira Ideia, Pintura interna intelectiva, de onde 
procede a externa, que he obrada e ajustada à da 
imaginação, composta pelo discurso e apurada pela 
sciencia da Arte.334 

 

A noção de Ideia de Félix da Costa não vem de Francisco de Holanda, 

mas sim de Zuccaro, autor seu contemporâneo. Costa, praticamente 

                                                           
333 Ibidem (8r) p. 69 
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parafraseia Zuccaro, cuja definição de Ideia, posterior à de Holanda, muito 

se lhe assemelha. 

Apesar de a sua obra ser do fim do século XVII, a sua argumentação é 

em muitos aspectos classicista, como por exemplo quando se refere à noção 

vasariana das “três idades da arte da pintura”, sobre a qual também Holanda 

reflete no Da Pintura Antiga. Costa irá também tecer múltiplos elogios a 

Miguel Ângelo: 

Em 1474, nasceo Michael Angelo Bonarote, 
descendente da casa dos condes de Canuza, perfeiçoou o 
científico desta arte em Florença e em toda a Itália, e se 
pode dizer que chegou ao fim do Debuxo, pois nele 
expressou e soube mais que nenhum outro pintor dentre 
os modernos há dois séculos passados (…)335 

 

À semelhança de Alberti e de Carducho, irá defender que a Pintura 

possui três tipos de nobreza: a Política, a Natural e a Moral. A nobreza 

política é externa, não depende de si mesma, mas da estima e do 

reconhecimento que pela Pintura tiverem os homens. A nobreza natural é 

intrínseca e pertence aos sábios. A nobreza moral, é superior às outras duas 

e consiste na perfeição moral dos costumes, que deve ter em Deus o fim 

último. 

Aqui Costa aproveita para reforçar a ideia tridentina da importância das 

imagens para a promoção dos bons valores da Santa Madre Igreja. Citando 

as próprias actas do Concílio de Trento, reflecte acerca do poder das 

Imagens, que já têm levado à conversão de muitas almas. 

Perante a acusação de que a pintura possa parecer manual e operativa, 

Félix da Costa defende-se, afirmando que qualquer ciência usa materiais 

para atingir os seus objectivos: 

Digo pois que a ocupação das mãos em a Pintura he o 
menos (…) arrespeito do imenso theorico em a 
especulação da sciencia.336 

 

                                                           
335 Ibidem (14v) p. 82  
336 Ibidem (20r) p. 93 
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Costa, recorre a um axioma de Aristóteles para justificar, aplicado à 

Pintura, como a manifestação externa de alguma coisa tem o seu 

fundamento numa força interna: 

Quais obras do entendimento são livres, por serem do 
entendimento. Pois se a Pintura consiste em actos do 
entendimento, bem se prova ser liberal.337 

 

Tal como Holanda, em paralelo com o elogio à Pintura, Costa faz uma 

crítica à situação vivida em Portugal, em que dada a pobre cultura artística 

existente, a pintura permanecia longe do estatuto liberal desejado tanto por 

Félix da Costa como por Holanda. Ao longo da redacção da Antiguidade da 

Arte da Pintura, Félix da Costa, tal como Francisco de Holanda, expressa 

várias opiniões sobre a Pintura no seu tempo e no seu país. Revela uma 

preocupação muito particular com a situação social dos pintores, 

nomeadamente, refere as fracas remunerações que os pintores portugueses 

recebiam: 

Sabem hoje em Portugal são os Pintores persistentes 
por força, que o sustento, aqueles haviam de repartir com 
si mesmos, com moderação conveniente, a Pintura lhes dá 
tão pouco que padecem pela muita limitação do premio, 
não tendo que negar a si próprios, regulando-se a Pintura, 
não como acto do entendimento mas como cousa que tem 
seu preço certo, igualando-se Pintura à Pintura sem 
diferença. 338 

 

Este autor terá também na base da sua argumentação, a afirmação da 

nobreza da pintura e a distinção entre pintura e artes mecânicas ou 

meramente manuais. Apesar de Félix da Costa ser um autor do século XVII, 

as suas referências são as do Classicismo e nesse sentido, a sua 

argumentação a favor da liberalidade da Pintura tem muito em comum com 

Francisco de Holanda e com as problemáticas do Renascimento. A matriz do 

seu pensamento é classicista, como o nome da sua obra tão bem expõe. 

Refere o modelo da Antiguidade como insuperável e usa-o como exemplo, no 

                                                           
337 Ibidem. (33v) p. 120 
338 Ibidem (38r) p. 129 
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que se refere aos pagamentos das obras de arte. O recurso a Plínio é 

também uma constante na sua obra, como se pode ver na seguinte citação: 

Bem ao contrário em tempo dos Gregos, que como diz 
Plínio se pagavam as taes com alquires cheyos de moedas 
de ouro (…)339  

 

 À imagem dos grandes senhores da Antiguidade que souberam apreciar 

e pagar o valor justo pela arte, Costa irá citar o exemplo do Imperador Carlos 

V, que tanto admirava Ticiano, que não só lhe pagou por cada quadro uma 

grande soma de dinheiro, como afirmava que a sua a arte não tinha preço. 

 Holanda e Félix da Costa têm um roteiro conceptual e temático comum, 

do qual se destaca o elogio da Pintura, a sua dimensão estética e metafísica, a 

sua dimensão mais operativa, a crítica à situação portuguesa ou a falta de 

reconhecimento da Pintura. A crítica constante à situação das artes em 

Portugal, é um importante aspecto que une estes dois autores, da qual se 

destaca a preocupação com a falta de mecenato e a falta de cultura artística: 

 Ocultase a estimação ao diamante por causa do pouco 
conhecimento, não chega a Pintura a lograr o prémio que 
merece, por falta de talento que a conheçam, e hum 
Mecenas que a favoreça. (…) A falta de estimação, 
procede do pouco conhecimento, como declara Vitrúvio: 
Propter ignorantiam artis virtutes obscurantur.340  

 

Costa está consciente que o problema das artes em Portugal é uma 

questão de ignorância. Defende que se houvesse um Mecenato com cultura 

artística que soubesse investir no favorecimento dos pintores cultos e 

instruídos, a Pintura poderia ocupar o lugar que na verdade merece: 

Pois se pretende amparar de hum Mecenas tão 
benigno, que a sua imitação a hão de favorecer os Doctos 
e bem entendidos; já que a vulgar e plebeya ignorância 
sega e temerária lhe tira sua nobreza como gente que 
carece de luz superior do entendimento, esperando verse 
em este Reyno, com as honras, prémios e estimação que 
se lhe deve.341 

 

                                                           
339 ibidem, (38r) p. 129 
340 Ibidem (38v-39r), pp. 130-131  
341 Ibidem, (42v), p. 138 
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Tal como Holanda, Costa irá defender que o Pintor precisa ter algumas 

qualidades naturais e imprescindíveis sem as quais não pode ser pintor: um 

bom entendimento, um engenho dócil, uma capacidade de ouvir críticas 

daqueles que sabem mais, um coração nobre, boa disposição e perfeita 

saúde, o pintor deve ser bem proporcionado e de boa talha, pois o pintor 

imita a sua semelhança assim como a natureza costuma produzir o seu 

semelhante.342Deve ser aplicado, pois a teoria é suficiente sem a prática, 

deve amar a sua arte para suportar melhor o cansaço e as dificuldades. Por 

último defende que o pintor deve ser obediente a um artífice sábio, pois tudo 

depende dos bons princípios. 

Para além destas qualidades, o pintor deve ter uma formação eclética, 

que envolve disciplinas como, a Filosofia, a Fisiognomia, a Anatomia, a 

Geometria, a Perspectiva, a Arquitectura e a História sagrada e profana. 

Considera que o génio e a imaginação não são suficientes para a perfeita 

elaboração da obra. O talento do Pintor deve ser enriquecido por um longo 

processo educativo ao qual a fundação de uma Real Academia viria 

responder.  

E como lhes faltão os documentos para o 
conhecimento seguem seu natural e esta falta de sciencia, 
a qual não se adquire sem muito exercício, além de um 
bom génio e natural inclinação à mesma arte, fundado 
sobre as partes que requere a Pintura.343 

 

Félix da Costa dá grande importância aos aspectos intelectuais presentes 

na formação e no trabalho do pintor, como se pode ver na sua definição de 

Desenho interno que copia de Carducho, que por sua vez parafraseia 

Zuccaro. Na sua obra Idea, Zuccaro define desenho interno como uma 

espécie de conceito, ou modelo invisível, que não é exclusivo da Pintura, mas 

que faz parte do intelecto cognoscente. No fundo Zuccaro revisita a Teoria 

das Ideias platónicas, e defende que as ideias são conceitos a priori, como 

“formas”, que se traduzem num “desenho interno” que permitem ao intelecto 

humano conhecer ou reconhecer a multiplicidade das coisas. 

                                                           
342 Ibidem (45r) p. 143  
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Federico Zuccaro, artista e teórico do Maneirismo italiano, definiu o 

campo do desenho em duas componentes distintas: o disegno interno e o 

disegno externo, sendo, no geral, o desenho interno o conceito formado no 

pensamento, e o desenho externo a sua concretização. 

No conceito de Federico Zuccaro, o desenho interno é portanto a ideia e 

o desenho externo a materialização dessa ideia, numa utilização de termos 

neoplatónicos em que a ideia é pura imagem mental e o desenho final é o 

seu receptáculo. 

A audácia de Zuccaro está em afirmar que o Desenho 
é a própria ideia, que se produz no intelecto como signo 
divino.344 

 

O conceito de desenho externo, também copiado de Zuccaro via 

Carducho é entendido como estrutura e fundamento das três artes: Pintura, 

Escultura e Arquitectura. Costa afirma que há vários tipos de desenho, há o 

desenho por si só, feito à pena ou a carvão e há o desenho presente na 

estrutura da Pintura, Escultura e Arquitectura: 

E assim se ponderou tanto o saber debuxar entre os 
Antigos, e se pondera oje entre os modernos: por ser o 
fundamento desta sciencia e a sua base, e assim digo está 
comprehendido em a Pintura.345 

 

Em Francisco de Holanda, o conceito de Desenho é central e vai 

sofrendo algumas mutações ao longo da sua obra. Se no início é entendido 

tal como outros tratadistas de arte do Renascimento, como um conceito 

unificador e estruturante de todas as artes, nas suas obras mais tardias, a 

noção de Desenho assume contornos mais místicos. Em Da Ciência do 

Desenho, o conceito que nos apresenta parece ter inspirado o de Zuccaro, 

ainda que isso seja pouco provável. A coincidência entre ambos é flagrante, 

sobretudo na ligação entre o conceito de Desenho e próprio entendimento 

divino: 

Disegno is the Creative force of the human mind, 
evident in all our activites, from sensation and the conduct 

                                                           
344 Jaqueline Lichtenstein - A Pintura, textos essenciais, Vol.I  O Mito da Pintura,  Rio de Janeiro: 

Editora 34, 2004, P. 43 
345 Félix da Costa, Op. Cit. (51r), p. 155 
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of life to the most marvellous achievements of art and the 
loftiest feats of speculation, a mirror of the divine 
creativity.346 

 

Em ambos o conceito de Desenho acaba por coincidir com o de Ideia. A 

preocupação destes autores, é a de legitimar teoricamente a criação 

artística. Estas teorias procuram justificar o valor subjectivo das 

representações interiores e mais livres dos artistas, por oposição à rigidez 

normativa do início do Renascimento. 

Félix da Costa, ao longo da sua obra, insiste bastante nos aspectos 

intelectuais e interiores da pintura, como forma de justificar a nobreza da 

actividade da Pintura. Com uma explicação ao estilo naturalista, afirma no 

folio 132r: 

(…) supondo o seu talento he capaz para formar 
huma boa idea, dará execução por este meio, formando-a 
primeiro com a mente. 

Estes potenciais da alma, os seus aposentos são em a 
cabeça, a memória em a parte da nuca, o entendimento 
em meyo, e a Vontade ou imaginação na parte da testa. 

A Imaginação representa e forma a composição da 
obra que há de compor o painel que se quer pintar (…)347 

 

Apesar de certas semelhanças e coincidências argumentativas entre 

Francisco de Holanda e Félix da Costa, não podemos perder de vista que, todas 

estas enunciações acerca da nobreza e superioridade da Pintura, resultam de 

um certo saber acumulado, que apesar de não ser o pensamento vigente em 

Portugal, é um saber que se vai vulgarizando, lamentavelmente sem grandes 

consequências efectivas para a cultura portuguesa. 

                                                           
346 David Summers, The Judgment of Sense: Renaissance Naturalism and the Rise of the 
Aesthetics, Cambridge University Press, 2007, p. 285 
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4. Ecos de Francisco de Holanda em Espanha. Autores do 

séc. XVI e XVII que partilham a mesma temática. 

 

 
 

4.1- Séc. XVI 
 

 
 

Ao tomarmos contacto com a teoria de arte espanhola do Séc. XVI, 

não podemos deixar de sentir uma certa familiaridade com o pensamento 

português. As preocupações de Francisco de Holanda enquanto teórico de 

arte e a sua causa classicista, são também as preocupações de alguns dos 

seus contemporâneos em Espanha. Em comum, existe um aspecto digno de 

destaque, a maior parte dos tratados de arte do séc. XVI em Espanha, tal 

como os de Holanda, permanecem inéditos durante o seu tempo, pelo que 

não tiveram uma influência directa, senão tardiamente, ou de forma limitada 

a um círculo de artistas e de humanistas. 

As contaminações com Espanha marcam a cultura portuguesa dessa 

época, quer seja na literatura, na poesia ou na teoria da arte.  

A biografia de Holanda revela uma forte ligação a Espanha, que se faz 

sentir desde a infância até ao fim da sua vida. Esta ligação faz-se ainda hoje 

por via da sua obra, que permanece na Biblioteca do Escorial de Madrid.  

São muitas as referências ao Imperador Carlos V, figura que Holanda 

admirava, tanto pela sua dedicação e respeito pela arte da Pintura, como 

pelo facto de seu pai, António de Holanda, o ter já servido como artista na 

corte espanhola. Após a perda da independência portuguesa, e do 

afastamento que sofreu após a morte do Rei D. João III, põe-se a hipótese 

de Holanda se ter aproximado da corte espanhola, na expectativa de que 

Filipe II, lhe desse o reconhecimento que não teria tido nos últimos anos. 

Apesar do seu patriotismo por vezes exacerbado, não deixa de expressar 

diversas vezes a sua admiração por Espanha.  
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O facto, das suas principais obras se encontrarem em Espanha, é 

também revelador desta ligação de Holanda a Espanha, que por sua própria 

vontade ou por vicissitudes contextuais, não se encontra em Portugal. 

Menendez Pelayo dedica a Francisco de Holanda um apêndice, no 

Volume II da sua História de las Ideas Estéticas en Espana, por considerar 

que Holanda expressa mais que um pensamento português, um pensamento 

ibérico. O facto de a sua obra ter sido traduzida imediatamente para 

castelhano por Manuel Denis, é testemunha desta afinidade.348 

A tradução castelhana do Da Pintura Antiga, datada de 1563 é feita por 

Manuel Denis, pintor contemporâneo de Francisco de Holanda e certamente 

seu conhecido. Podemos pôr a hipótese desta cópia ter sido autorizada pelo 

próprio Francisco de Holanda. Só em 1921 foi publicada esta antiga tradução 

castelhana, com o título: Da pintura Antigua (1548) Versión Castellane de 

Manuel Denis (1563), em Madrid, no ano de 1921, com apresentação e notas 

de Elias Tormo e Francisco Sanchéz Cantón. 

Pelas razões apresentadas, não pudemos deixar de verificar a forte 

presença de aspectos comuns entre o pensamento de Holanda e o de 

teóricos de arte espanhóis do século XVI e XVII.  

Jullián Gállego, afirma que os diálogos sobre a Pintura de Francisco de 

Holanda, influenciaram notavelmente a teoria de arte espanhola, apesar da 

nacionalidade portuguesa do autor.349  

Sanchez Cantón na obra Fuentes Literárias para la História del Arte 

Espanol, Tomo I 350 dedica um capítulo a Francisco de Holanda. Segundo 

este autor, Holanda distingue-se dos tratadistas espanhóis da mesma época, 

sobretudo pelo seu amor ao Clássico e pelo seu profundo desprezo por tudo 

o que é medieval e gótico. Segundo este autor há sempre nos espanhóis 

uma manifestação de carinho pelas igrejas góticas e pinturas primitivas. O 

seu conhecimento da obra de Francisco de Holanda dá-se pela via da 

tradução de Manuel Denis, que cita e comenta. 

                                                           
348 Menéndez Pelayo – Historia de las Ideas Estéticas en Espana, Vol.II, p. 431 
349 Jullián Gállego, El Pintor, de Artesano a Artista, Granada: Universidade de Granada, Dep. de 

Historia del Arte, MCMLXXVI, p. 55 
350 Sanchez Cantón, Fuentes Literárias para la Historia del Arte Espanol, Tomo I, Madrid: 

Impresa Clássica Espanola, 1923, p. 35 
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Se nem a obra de Francisco de Holanda, nem a tradução de Manuel 

Denis foram publicadas no séc. XVI, a hipótese mais provável é que o seu 

pensamento não tenha sido divulgado na época, o que no entanto não 

significa que os manuscritos não pudessem efectivamente ter sido do 

conhecimento de alguns teóricos de arte espanhóis, que iremos analisar de 

forma sumária, destacando apenas alguns desses aspectos comuns que 

saltam mais à vista.  

Diego de Sagredo, na sua obra Medidas del Romano351, propõe reabiliatar 

os cânones esquecidos de Vitrúvio, tanto da figura humana como das ordens 

arquitectónicas. A obra é escrita em diálogo, de inspiração clássica, 

platónica, trata-se de um diálogo entre um eclesiástico, Tampeso, e um 

pintor, Picardo. Este foi o primeiro livro sobre arte a ser impresso em 

Espanha. Em comum com Holanda, Sagredo tem o facto de ter sido um 

homem da corte, capelão da Rainha Joana, a louca. A sua vocação estava 

mais virada para as letras latinas e gregas do que para as artes. Também ele 

na sua juventude viajou por Itália, tomando contacto com a época de ouro 

do Renascimento, o que o levou a ser bastante crítico com a arte do seu 

tempo em Espanha, pois tal como Holanda, vê no Renascimento italiano, um 

modelo de perfeição que resulta da recuperação do paradigma da 

Antiguidade. 

En su juventud viajo mucho por Itália, admirando las 
obras de Brunelleshi, de Michelozzo, de Alberti, de 
Masuccio y de Bramante, por donde había nacido en él 
cierto desdén hacia los artistas espanôles (…)352 

 

Esta obra, que teve particular influência na cultura artística portuguesa do 

século XVI, devido ao facto de ter sido editado e Lisboa em 1541 e 1542, foi 

uma das principais fontes do pensamento do próprio Holanda.  

                                                           
351 Diego de Sagredo- Medidas del Romano necessárias a los oficiales que quieren seguir 
formaciones de basas, columnas, capiteles y otras piezas de los edifícios antiguos, (Toledo, por 

Ramón Petras, 1526; numerosas reedições em Lisboa, por Luís Rodrigues,1541 e 42; Toledo, 

1549, 1564; e tradução para francês em Paris por Simon Colin, 1539) 
352 Menendez Pelayo- Historia de las Ideas Esteticas en Espana , Vol. II, Santander, Aldus, S.A. 

de Artes Gráficas, MCMXL, p. 365 
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Sagredo insiste na distinção entre artes mecânicas e artes liberais, e 

coloca a Pintura obviamente entre as artes liberais, juntamente com a 

Gramática, a Matemática, a Música, a Geometria, etc. 

Nesta obra Sagredo repete as mesmas ideias da teoria de arte italiana do 

seu tempo, como Leonardo e Alberti. Foi por isso certamente uma obra 

muito apreciada por Holanda como um testemunho do pensamento 

classicista e fonte de divulgação dos seus princípios. 

Felipe de Guevara, nos seus Comentários de la Pintura353, manuscrito de 

1560, autor que serviu na Corte do Imperador Carlos V, dedica a sua obra à 

nobreza da Pintura.  

Menendez Pelayo na História de las ideias estéticas en Espana – Vol. 

II, (pag. 391), cita Felipe de Guevara, humanista, defensor do clássico, 

cavaleiro ao serviço do Imperador Carlos V. Este não era pintor, mas antes 

arqueólogo e numismático. O seu apreço vai em especial para os clássicos 

greco-romanos e não tanto para o Renascimento italiano. Escreveu 

“Comentarios de la Pintura”, em 1560, obra publicada pela primeira vez em 

1788. Foi contemporâneo de Francisco de Holanda, morre em 1600. Para 

Menendez Pelayo, Guevara não passa de um teórico e retórico que para 

sobrevalorizar a arte clássica que desconhece, não só abomina a Idade 

Média como despreza a arte do seu tempo.354  

Nesta obra dedicada a Felipe II, Guevara fala da Pintura e da Escultura 

como artes nobres, faz a habitual referência à forma como estas artes eram 

valorizadas na Antiguidade Clássica, aspecto comum a Holanda e a muitos 

teóricos de arte italianos. 

Faz também referência às três idades da arte, de forma muito semelhante 

à de Holanda:  

Esta arte, habiendo sido célebre en los más antiguos 
tiempos, parece, segun Plineo dice, que la destarraron los 
mármores en tiempo de Vespasiano Augusto: después, 
habiendo ya tantos siglos dormido, en Itália, la 
despertaron Raphael de Urbino y Miguel Ângelo.355  

                                                           
353 Felipe de Guevara, Comentários de la Pintura, editada por Don António Ponz, Barcelona: 

edicion Rafael Benet, 1948 
354 Menendez Pelayo, Op. Cit., vol. II, p. 391 
355 Felipe de Guevara, Op. Cit, p. 120 
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Guevara afirma que em Espanha a Pintura não tem a mesma importância 

que em Itália, nem é tratada com a mesma nobreza. Este tipo de 

constatação, que não é feita sem alguma amargura é muitíssimo semelhante 

à lamentação e crítica que Holanda faz à situação das artes em Portugal. 

É notória a influência dos clássicos, nomeadamente Platão e Aristóteles. 

Partilha com Aristóteles o conceito de Mimesis, afirma que a Pintura é 

imitação, mas não mera cópia da natureza, o pintor é um intérprete daquilo 

que vê, cada pintor imitará ou representará a mesma realidade 

diferentemente conforme o seu temperamento:  

(…) de dos pintores que representen un caballo, el de 
temperamento colérico lo pintará impetuoso, com fúria y 
dispuesto a prestexa (…); un melancólico, ayrado y mal 
acondicionado, (…) aunque su intento sea pintar Angeles 
y Santos, la natural disposicíon suya, trás quien se va la 
imitativa, le trae inconsideradamente a pintar 
terribilidades y desgarros nunca imaginados, sino de él 
mismo.356 

 
 Guevara, que tal como Holanda compreende a Pintura como um gesto 

de criação individual, mais do que mera cópia da natureza, é influenciado 

pela corrente dos temperamentos humorais, acreditando que estes podem 

influenciar a criação artística. 

Guevara dá especial atenção aos aspectos intelectuais presentes na 

criação artística. Afirma que a faculdade de julgar e a faculdade estética têm 

em comum a “construção mental”: 

La primera, cuando juntamente con el entendimiento, las 
manos demuestran la semejanza de las cosas que están 
imaginadas… La segunda, para juzgar bien o mal de las 
cosas pintadas, y para dar orden como las manos y 
entendimiento ajeno pongan en efecto las fantasias que 
solo el entendimiento tenga concebidas.357 

 

Toda a obra de Guevara é um esforço notável pela dignificação da 

pintura, e numa sequência de argumentos, a favor da pintura, pouco 

                                                           
356 Ibidem,  p. 91 
357 Felipe de Guevara, Op. Cit., p. 89 
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originais, podemos destacar a seguinte definição de pintura que sintetiza de 

modo brilhante tanto o seu pensamento, como os traços em comum com 

Holanda, referindo-se aos pintores da Antiguidade afirma o seguinte: 

(…) los Pintores de aquellos tiempos eran, no solo 
diligentísimos en imitar la naturaleza, pero también 
admirables en demonstrar sus ideas com las manos, que 
es el arte de pintar.358 

 

Juan Huarte de San Juan, na sua obra Examen de Ingenios para las 

Sciencias359 faz uma classificação das ciências de acordo com as faculdades 

que intervêm no seu exercício. As faculdades que destaca são: a memória, o 

entendimento e a imaginação. Em relação às artes afirma que estas 

dependem essencialmente da imaginação. A sua posição em relação às artes 

é um pouco dúbia, por um lado, considera-a uma ciência e coloca-a entre a 

poesia e a música consideradas artes liberais, por outro afirma que os 

artistas, que cultivam a faculdade da imaginação, não estão aptos para as 

ciências puras. Faz observações curiosas em relação à personalidade dos 

“imaginativos”. Visivelmente influenciado por Aristóteles360, ou antes, pela 

reinterpretação deste texto feita por Marsilio Ficino e Agrippa, afirma que os 

artistas têm um temperamento exaltado, sujeitos à soberba, à gula e à 

luxúria. Esta caracterização do temperamento artístico, a descrição de Juan 

Huarte dos “imaginativos”, vai de alguma maneira ao encontro do tipo de 

personalidade artística, tal como nos é apresentada por Francisco de 

Holanda, na medida em que a apresenta como excepcional. 

 Gutíerres de los Rios é outro autor incontornável da tratadística 

espanhola. Nasceu em Salamanca em 1566. A Notícia General para la 

Estimacíon de las Artes é de 1599 e é publicado em 1600, sendo o primeiro 

tratado de arte a ser publicado em Espanha. Morre em 1606 em Madrid. Esta 

obra tem fontes clássicas, gregas e latinas que parece dominar com 

autoridade, assim como as fontes do seu tempo, os teóricos de arte 

italianos: Dante, Petrarca, Lorenzo Valla, etc. 
                                                           
358 Ibidem, p. 352 
359 Juan Huarte de San Juan- Examen de Ingenios para las Sciencias, Valência, por Pedro de 
Huete, 1580 
360 Aristóteles – Problema XXX (efeitos da Bílis Negra no Temperamento melancólico) 
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Gutíerrez de los Rios tem em comum com os tratadistas italianos esta 

preocupação de defender a nobreza, a liberalidade e a ingenuidade das 

artes, as relações entre pintura e poesia, a Contra-reforma e o culto das 

imagens, a situação social dos artistas, o elogio dos mesmos, o ensino das 

artes e as academias e a importância dos Tratados. 

Começa por definir a origem e o princípio das artes, distingue as artes 

liberais das mecânicas. Defende que as artes que procedem do desenho são 

liberais: 

Las artes mecânicas, necesarias para el servicio del cuerpo 
y las artes liberales que son el verdadero sustento del 
alma.361 

 

 Dá especial atenção ao tema do génio e da aprendizagem. Tal como 

Holanda, defende a primazia do génio enquanto talento inato e a sua origem 

divina:  

Los Ingenios proceden de particular don y gracia de Dios. 
(…) 
Com todas mis fuerzas y poder no puedo hacer un solo 
grande artífice, porque los ingenios no los dan los Reyes a 
los hombres sino solo Dios.362 
 
Los Ingenios proceden de particular don y gracia de Dios. 
(…) 
Com todas mis fuerzas y poder no puedo hacer un solo 
grande artífice, porque los ingenios no los dan los Reyes a 
los hombres sino solo Dios.363 
 

 

                                                           
361 José Maria Cervelló Grande, Gaspar Gutiérrez de los Rios y su Noticia General para la 
Estimacíon de las Artes, Madrid: Fundacíon de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, p. 

122 
362 Ibidem, p. 41 
363 Ibidem, p. 41 
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4.2. Século XVII 

 

 

No século XVII, podemos também encontrar uma série de autores 

espanhóis, que desenvolvem uma teoria da arte, onde se continua a 

defender os valores classicistas. Nesta época, tal como em Portugal, alguns 

autores espanhóis continuavam a defender a superioridade da Pintura e a 

dignidade dos artistas, sinal de que esta aspiração renascentista estava longe 

se ser alcançada na Península Ibérica. 

Em 1626, Juan de Bruton, escreve Discursos Apologéticos en que se 

defiende la ingenuidad del arte de la Pintura: que es liberal, de todos 

derechos, no inferior a los siete que comunmente reciben364. Juan de Bruton, 

apresenta no Prólogo o seu objectivo, que é o de provar ser el arte de la 

pintura, ingenio, liberal, y noble.365 

La Pintura, segun la mejor difinicion, que a tan noble 
Arte le compete, es un remedo de las obras de Dios, y una 
emulacion de la natureza: pues no se halla cosa que 
aquella crie, a la qual esta no la copie, y felicimamente la 
perpetue.366  

 

O Discurso Tercero, trata das artes liberais. Este autor afirma que, lá 

porque os Antigos definiram sete artes liberais: Gramática, Dialética, 

Retórica, Aritmética, Música, Geometria, Astronomia, isso não quer dizer que 

não haja muitas outras que também sejam liberais e no entanto, não foram 

incluídas entre as sete.  

(…) La Medicina Arte Liberal es sin estar puesta en este 
numero (…) La Filosofia quien lo duda? Cõsultese Séneca 
en la epist. 8.8 donde por sublimarla haze mecânicas a 
todas las siete.367 
 

                                                           
364 Juan de Bruton, escreve Discursos Apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de 
la Pintura: que es liberal, de todos derechos, no inferior a los siete que comunmente reciben, 

Madrid: Luís Sanchez, ano de MDCXXVI (1626) 
365 Ibidem, Prólogo 
366Ibidem, Discurso Primeiro (fol.1) 
367 Ibidem, Fol.7 
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Brutron, pretende provar com argumentos sólidos e fixos, que a Pintura 

apesar de não estar incluída nas sete artes liberais, lhes pertence por direito. 

Todos os seus discursos, são argumentações que visam provar a sua 

liberalidade. Afirma que o argumento, que defende que as artes liberais têm 

que ser sete (Imperador Justiniano) e que as que ficam de fora não poderão 

ser assim consideradas, é inválido, absurdo e obsoleto. A razão pela qual se 

escolheu o Sete, é pelo símbolo de perfeição associada a esse número, trata-

se de uma questão meramente simbólica.  

Que el Arte de la Pintura é Liberal de depreco, y opino de 
los Gregos: que cosa Sean las artes mecânicas: que efeito 
producuzgan: que solo ay dos géneros de artes, liberales, 
o mecânicas, no ay tercero género, que cosa era Arte 
Liberal: (…) que la verdadera nobreza es la virtud: que la 
escultura es liberal, y siendo lo esta mejor y com mas 
títulos la Pintura.368 

 

Brutón irá citar Xenofonte (Economia cap.4, ponto 5), usando um 

argumento bastante comum aos teóricos de arte do Renascimento: 

 Artes serviles se llaman las que no devem exercer 
hombres libres, como liberales las que no pudieron 
aprender los esclavos.369  

 

Curiosamente usa também um argumento bastante usado no 

Renascimento e vulgarizado por Leonardo, o argumento do esforço presente 

no trabalho artístico: defende que o esforço dos pintores não é tão grande 

que os consuma ao ponto de não terem tempo de conviver com os seus 

amigos, antes pelo contrário, sempre conviveram nas Academias de 

Desenho. Os que manejam as artes Mecânicas, consomem o seu tempo e a 

sua vida para alcançar o sustento pobre através das suas mãos.370 

Bruton propõe desconstruir o argumento que acusa a Pintura de ser uma 

arte mecânica, por usar as mãos. Dirá que todas as artes liberais se fazem 

com as mãos. Defende em função disso que os Pintores sejam reconhecidos 

                                                           
368Ibidem, Discurso Decimotercio §2 (tabla de los discursos) 
369 Ibidem 
370 Ibidem, fol.44 
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como profissionais liberais e recebam um salário de acordo com esse 

estatuto. 

Apesar de a Pintura ser considerada uma arte liberal em Espanha, diz 

Bruton, que os pintores estão ainda proibidos de entrar na ordem dos 

Cavaleiros. Afirma que estas proibições são odiosas e devem ser 

definitivamente restringidas.371 

 Outro autor que merece destaque é Francisco Pacheco (1564- 1654), 

que escreve em 1649 Del Arte de la Pintura. Trata-se de um dos principais 

tratados de arte do século XVII.372 Todo o seu vocabulário é de inspiração 

classicista e centra-se sobretudo na dignificação do trabalho do artista, 

focando aspectos comuns a Francisco de Holanda, como por exemplo, a 

preocupação com a remuneração das obras ou o relato de atitudes 

extravagantes de Miguel Ângelo, a partir de Vasari. 

Jusepe Martínez (1600- 1682), foi um pintor e tratadista espanhol, 

aragonês, do séc. XVII, que escreveu a obra Discursos Practicables del 

Nobilíssimo Arte de la Pintura373. Este tratado é bastante rico do ponto de 

vista conceptual e apresenta algumas semelhanças com Francisco de 

Holanda, no que respeita à sua defesa do génio e da individualidade, em 

consonância com os ideais do classicismo. Tal como Holanda, dirá que o 

talento é uma graça inata e que só quem nasce de ânimo generoso pode ser 

um verdadeiro pintor. Tal como Holanda, defende que o verdadeiro pintor 

para além de talento inato tem de ter atributos morais. 

Martínez crê que a Pintura serve a um fim ético e religioso, a um fim 

moral (tratado 9º). A combinação de Pintura ao serviço da Igreja e defesa do 

génio do pintor apesar de aparentemente contraditória, está também 

presente em Holanda e é uma posição nitidamente devedora do contexto 

histórico de ambos, pós-Concílio de Trento. 

                                                           
371  Ibidem, fol.79 
372 Francisco Pacheco, Del Arte de la Pintura, Barcelona, Las Ediciones de Arte, 1968 
373 Jusepe Martinéz, Discursos Practicables del Nobilíssimo Arte de la Pintura, Edicíon, 

Introducíon y notas de Maria Elena Manrique Ara, Madrid: Ediciones Cátedra, 1ª edicíon, 2006 
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Também em pleno século XVII, Vicente Carducho, artista e teórico de 

arte, escreveu Diálogos de la Pintura, su defensa374. Os Diálogos de da 

Pintura são o primeiro tratado barroco espanhol. É um tratado que teve o 

mérito de difundir, mesmo que tardiamente, as doutrinas eruditas do 

Renascimento italiano. É uma síntese tradicional de saber enciclopédico 

acerca da pintura, mas que assume uma posição comprometida com as 

doutrinas estéticas da altura: o início do Barroco e a defesa da liberdade das 

maneiras face aos cânones muito normativos do Renascimento.  

Estes Diálogos são produto de uma época de transição, por isso apesar 

de às vezes defender uma maior liberdade artística, outras vezes assume um 

procedimento doutrinal mais parecido ao dos teóricos de arte, italianos do 

início do classicismo. 

Tal como Holanda, este autor, fez também uma viagem a Itália e 

descreve os sítios por onde passou, dando especial atenção ao itinerário 

arquitectónico.  

Existem naturalmente muitos aspectos em comum com Holanda dos 

quais destacarei alguns: A defesa da importância do Desenho:  

Que haré para ser buen pintor? Y me respondiste, Dibujar, 
especular, y mas dibujar.375 

 

A defesa da superioridade da Pintura, os seus aspectos intelectuais e o 

seu estatuto de Ciência: 

Que juizio negará que difundan ambas difiniciones de la 
docta pintura? Por el uso del anima en la mente, em 
quanto es racional e semejante a Dios, y a los Angeles, 
que es la parte que le toca a la Ciência, y lo que le toca a 
la Arte, es lo que obran juntas anima y cuerpo, lo divino, y 
lo irracional, y por esto mismo le conviene la segunda 
nobleza, que es intrínseca y natural.376 

 

                                                           
374Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura, (Madrid, 1633), edição, prólogo e notas de 

Francisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979 
375 Ibidem, p. 25 
376 Ibidem, p. 136 



207 

 

Utiliza toda a panóplia habitual de argumentos a favor da dignidade da 

Pintura. Refere que o próprio Rei Filipe II costumava pintar, tal como 

Holanda refere que D. João III pintou: 

  El Rei N. S. no pinto com suas Reales manos, como lo 
testefica una imagem al olio de su mano, que oi se guarda 
en su Guardajoyas?377 

                                                           
377 Ibidem, p. 146 
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Capítulo V 

 

Legitimação Estética e Metafísica da identidade do 

Pintor 

 

 

1 - A Origem da Pintura enquanto Metafísica da Criação 

 

 

Na obra de Francisco de Holanda temos, a par de uma metafísica da 

criação, uma abordagem estética inseparável.378 A origem da pintura, é um 

tema que Holanda aborda em primeira instância no Da Pintura Antiga e que 

se prende com a problemática das primeiras causas, com uma metafísica da 

criação do mundo entendida como criação artística: 

 Da fonte da pintura e primeira causa será o 
começo de nossa obra (…)379  

  

No capítulo “Como Deos foi Pintor” do Da Pintura Antiga, Holanda faz 

uma espécie de paráfrase do Génesis, apoiado numa fundamentação 

estética. O facto de Holanda iniciar assim esta obra tem várias implicações e 

interpretações. Se por um lado manifesta uma certa tendência medieval, por 

outro, verificamos também que bastantes tratados de arte do Renascimento 

fazem referência a determinadas passagens do Génesis, e que terão sido 

                                                           
378 “Verifica-se inversamente, que é no desenvolvimento do exame de problemas ontológicos ou 

cosmológicos que são abordados múltiplos temas interessando apenas à Estética e que é 
apenas em função dos primeiros que estes podem ser apreendidos no seu sentido real. 

Paralelamente, existe toda uma série de problemas metafísicos desenvolvidos a partir de 

questões estéticas.” José Stichini Vilela- Francisco de Holanda- Vida, Pensamento e Obra, 
Amadora: Biblioteca Breve, 1982, p. 57 
379 Francisco de Holanda- Da Pintura Antigua. Lisboa: INCM. 1984, p.21 
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certamente fontes que Holanda seguiu. Veja-se por exemplo o início do 

tratado de Cennini: 

Nel principio che iddio onipotente creò il cielo e la 
terra, sopra tutti animali e alimenti creò l’uomo e la donna 
alla sua propria inmagine (…)380 

 

A origem da Pintura é simultaneamente a causa e a génese da criação 

do mundo. A metafísica da criação do mundo é entendida enquanto criação 

artística, na medida em que a origem da Pintura tem uma génese divina. 

 Deus é a primeira causa da existência, mas também fonte e exemplo 

do poder artístico e criativo do homem. Para Holanda, Deus é um Deus 

pintor e o mundo é retábulo pintado: 

 Deos, quando quiz pintar tudo o que vemos, como 
perfectissimo pintor, sobre a escuridade e treuas que 
cobria o grão retábulo do mundo, começou logo com o 
claro, e por isso he mais nobre o claro que o escuro.381 

 

Os elementos primordiais da pintura divina são: o claro e o escuro, os 

quais, dispostos em diminuição ou crescimento, pintaram todas as coisas do 

mundo.382 É da combinação e da variação cromática que provém toda a 

multiplicidade empírica. Mas o claro e o escuro não são elementos 

arbitrários, isto é, Deus pintou com o claro por cima do escuro. Para justificar 

esta afirmação, Holanda recorre à descrição da criação do mundo do 

Genesis: 

 Assi que disse Deos: Faça-se luz!383 

 

 A acção demiúrgica de Deus, resulta da acção definidora da Luz 

sobre um escuro, que é caos informe. Em analogia com o gesto divino e 

criador de Deus, deve o pintor agir, isto é: 

                                                           
380 Cennini- Il Libro dell’Arte, Vicenza: Ed. F. Brunello, 1971, p. 3 
381 Francisco de Holanda- Op. Cit., p. 22 
382 A este respeito, António José Saraiva faz uma curiosa afirmação: “Esta visão sugestiva da 

criação do Mundo como um divino derramamento de claridades, uma como que vitória sobre a 
treva primitiva, evoca irresistivelmente os grandes poetas humanistas- um Ângelo Policiano, um 

Ariosto, um Camões- que não se cansam de cantar a luz nas descrições da Primavera ou nas 

evocações do Olimpo.” António José Saraiva- “Francisco de Holanda, expoente do esteticismo 
renascentista” in História da Cultura em Portugal, Lisboa, 1955, p. 671 
383 Francisco de Holanda, Op. Cit. p. 23 



211 

 

 (...) a boa pintura com o claro se deue começar 
sobre o escuro: e não com o escuro, como todos fazem. 
Porque primeiro he a lux que a sombra; mas os mortaes 
costumarão o menos de fazer e o mais conforme à miséria 
humana.384  

 

É preciso pintar sobre o escuro e não com ele, num gesto de doação 

de luz sobre as trevas à imagem da acção divina. Esta parece ser também, 

para Holanda, uma das diferenças entre a pintura divina e a mortal, o facto 

de os homens terem esta tendência de começar a pintar com o escuro sobre 

o claro e não ao contrário.  

A luz e a sombra são os dois protagonistas que vão acompanhar a 

Pintura, pelo menos até ao Impressionismo. Os textos renascentistas 

assumem sempre um tom de combate relativamente à Idade Média pois 

durante a Idade Média a luz e a sombra nem sequer eram consideradas na 

Pintura. A pintura medieval era essencialmente simbólica. A pintura do 

Renascimento revela outro tipo de preocupações com a captação do real, 

trata-se da tal janela aberta para o mundo de que nos fala Alberti. Quando 

Holanda diz que a Pintura é luz e sombra, diz que a Pintura é representação 

da natureza e que isso é um acto criativo do homem que tenta interpretar o 

mundo através da tal janela. 

 Esta supremacia da Luz em relação à Sombra na obra de Holanda, 

também revela de alguma maneira uma corrente renascentista que vê a luz 

como uma coisa espiritual e bela e a sombra por oposição como tendo uma 

existência corpórea e como transmitindo fealdade. Desta teoria é partidário 

Marsilio Ficino que, como sabemos foi uma das mais fortes influências de 

Holanda: 

(…) Ficin montre que la lumière n’est ni corps ni 
esprit mais un tertium quid qui traverse et les unit en 
profondeur au dessein divin: «Sourire du ciel qui procède 
de la joie des esprits célestes», la lumière est «réalité 
spirituelle plutôt que corporelle», (…) «La lumière qui se 
répand sur toutes les créatures de Dieu est une certaine 
splendeur de la clarté divine.»385 

                                                           
384 Ibidem, pp. 22-23 
385 André Chastel- Marsile Ficin et l’Art, Genève: Librairie Droz, 1954, p. 82 
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É interessante notar o papel central que Leonardo confere à Luz e à 

Sombra no seu tratado de pintura, dedicando-lhes um longo e minucioso 

estudo. Em Leonardo não há qualquer justificação metafísica para esta 

questão. Pelo contrário, as suas explicações a este respeito fazem-se 

acompanhar de esquemas e desenhos de base científica e experimental. 

Leonardo chega mesmo a conferir à sombra um maior poder estruturante.386 

A natureza e a sua compreensão não eram uma preocupação 

medieval. Esta questão está bem presente na dicotomia apresentada por 

Santo Agostinho: os olhos interiores e os olhos exteriores. A verdadeira luz é 

para Agostinho aquela que se vê com os olhos interiores, isto é, com a alma 

e não passa pelos olhos carnais; a outra luz, corporal, é sedução da vista e 

mera voluptuosidade, apenas captada pelos olhos exteriores e não conduz a 

Deus. Apesar disso, Santo Agostinho reconhece de algum modo o papel do 

artista, através da justificação divina, posição, em parte semelhante à de 

Holanda, que procura uma justificação metafísica cristã para a actividade 

artística: 

 (...) porque as belezas que passam da alma para 
as mãos dos artistas, procedem daquela Beleza que está 
acima das nossas almas e pela qual a minha alma suspira 
dia e noite.387 

 

A luz e a sombra têm para Holanda um papel estruturante, uma vez 

que, constituem a criação do mundo natural, mas também do tempo, isto é, 

o dia e a noite. 

E à lux chamou dia; e ao escuro e sombra, noite. E 
com lux e dia, cor perfeitíssima, pintou todas as cousas 
mirábeis que vemos, e não com a noite; com esta matizou 
ele as imagens encarecidas dos angélicos tronos e serafins 
e celestiaes quadros que nas suas salas e paços tem, que 
nunca ainda vimos e speramos de uer.388 

 
                                                           
386 “Shadow is the nature of darkness and illumination is of the nature of light. The one 
conceals and the other reveals. They are always joined together in company on bodies, and 

shadow is of greater power than light, because it banishes and completely deprives bodies of 

light, and light can never wholly chase away the shadows of body.” Leonardo, Op. Cit. p. 90 
387 Santo Agostinho- Confissões, Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1948, p. 315 
388 Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 23 



213 

 

Mais do que afirmar que a Pintura é criação, Holanda afirma que a 

criação é Pintura, na medida em que esta é criação de mundos. Esta 

concepção da Pintura como criação de mundos aproxima-se da teoria de arte 

platónica. Apesar de parecer que Platão se reduz a discutir a questão da 

poesia e dos poetas, é preciso lembrar que a palavra poiesis era 

correntemente usada para incluir toda a espécie de arte criadora. Platão faz 

uma interessante definição de poesia, em conformidade com o significado 

etimológico da palavra poiesis:  

Em geral, chama-se à poesia a causa que faz 
passar algo do não-ser ao ser, de modo que as criações 
em todas as artes são poesias e os artesãos que as fazem 
são todos poetas.389 

 

Também a acção artística de Deus resultou na passagem do não-ser 

ao ser. Todas as coisas do mundo e fora dele foram criadas com a Pintura 

divina, mesmo a criação do homem é descrita como pintura:  

Ora mais claramente pintou elle por sua própria 
mão, tomando limo da terra e formando della a proporção 
e fábrica do instrumento absolutíssimo que é o homem. 
Depois sobre a costa deste pintou a imagem da mulher 
Eva.390  

 

Holanda estabelece a distinção entre a Pintura divina e a Pintura dos 

homens. Diz Holanda, logo no início do Da Pintura Antigua, que nas obras 

divinas transparece todo o exemplo e substância da arte da pintura. Porém, 

a Pintura divina é animante e a dos homens, que deriva dessa, é inanimante: 

Porém esta de que falo é a pintura animante que 
fez o imortal Deus. Para dali descer a inanimante aos 
homens; e quando vier a seu lugar mostrarei como o fazer 
de vulto ou scultura he hum dos membros da pintura.391 

 

Esta descrição da Pintura divina como pintura animante pode ser 

associada ao tema do Deus Artifex, que era um tema caro ao Renascimento, 

apesar de a sua origem ser medieval, sobretudo na associação entre criação 

                                                           
389 Platão- O Simpósio ou do Amor - 205 c. Lisboa: Guimarães Editora. 1986, p. 81  
390 Francisco de Holanda- Da Pintura Antigua Lisboa: INCM, 1984, p. 24  
391 Ibidem, p. 25 
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divina e escultura, e que Holanda aqui estende para a Pintura. Esta é 

também uma passagem do Génesis usada correntemente pelos Teóricos 

renascentistas para justificar a origem, antiguidade e nobreza da Escultura, e 

também como forma de contrapor à Pintura, que reclamava um estatuto 

superior relativamente ao da Escultura, nomeadamente com a famosa 

argumentação de Leonardo, que associava a alegada inferioridade da 

Escultura com o esforço e o cansaço físico, a sujidade, o barulho, o 

desconforto, uma maior intervenção física que segundo a sua tese significava 

um menor uso do intelecto. Apesar de Holanda nunca ter usado este tipo de 

argumentação, é evidente que para ele a Pintura estava assente numa 

espécie de categoria artística primordial, da qual todas as outras 

descendiam, chegando mesmo a chamar à Escultura: Pintura Estatuária. 

Esta passagem do Génesis deu origem a várias nuances de um Deus 

artista, como sintetiza Nicolau de Cusa na seguinte passagem: 

Devido à ideia de ser um Artífice, que se 
manifestou na criação, formaram-se no decurso do tempo, 
diversos conceitos para expressar tal concepção: 
dêmiourgós, traduzido por Cícero (106-43 a.C.) como 
fabricator, aedificator, architectus, Cálcidio (séc. IV) fala 
em opifez, genitor, fabricator. 

Imagens semelhantes encontramo-las na Bíblia, 
Deus como figulus (= oleiro) e tecelão (Gen. 3, 21).392 

 

A criação do mundo, o Genesis, marca profundamente o pensamento 

de Holanda e não deixa de ser curioso que a sua obra De Aetatibus Mundi 

Imagines, seja uma espécie de tratado teórico traduzido em imagens que 

traduzem de modo inanimante, com rigor iconográfico, esta pintura 

animante da criação do mundo. Nos desenhos do De Aetatibus Mundi, o 

gesto da criação divina é representado como uma penetração de luz sobre as 

trevas, como um dar forma através da luz, como se pode ver no desenho “O 

Primeiro Dia da Criação: Fiat Lux”393. Na opinião de Sylvie Deswarte, este 

desenho tal como o primeiro gesto divino, é o mais inspirado, ou pelo menos 

o mais original. Holanda corta com a tradição figurativa e é absolutamente 
                                                           
392 Nicolau de Cusa-  A Douta Ignorância, (tradução e notas de Reinholdo Aloysio Ullmann)  
Porto Alegre: Edipucrs, 2002, nota 52, p. 215 
393 Ver Fig. 13 
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revolucionário.394 Também particularmente elucidativo é o desenho: “O 

Segundo Dia: Criação do Firmamento”395: 

O segundo triângulo luminoso corporizou-se, 
revelando a segunda pessoa da Trindade, o Filho, figura 
loura e luminosa, de braços estendidos à maneira 
rafaelesca. Ele é Luz: jorram raios de suas mãos.396  

 

A Pintura divina é entendida, não como a actividade de pintar, mas 

como o acto de dar forma, de desvelar através da luz, segundo uma certa 

proporção. No desenho “O Segundo Dia: Criação do Firmamento”, podemos 

ver no braço esquerdo da figura divina (neste caso o Filho de Deus, uma vez 

que nos desenhos de Holanda, Deus estará invisível até ao sexto dia) a 

palavra Ratio, ou seja, proporção. Também a proporção constitui um dos 

três princípios da Pintura, juntamente com a ideia ou invenção e o decoro. 

Podemos assim também ver justificada a partir da Pintura animante de Deus, 

a pintura inanimante dos homens.  

Toda a metafísica da criação do mundo enquanto Pintura animante, a 

ideia de um Deus pintor e dos pintores imitarem Deus quando pintam, 

poderá ser também compreendido como uma forma de legitimar a actividade 

artística, associando-a a uma génese divina e intelectual: 

 A pintura diria eu que era uma declaração do 
pensamento em obra vesível e contemplatiua, e segunda 
natureza. É imitação de Deus e da natureza prontíssima397 

 

O artista pintor, só o é à imagem de Deus, porque reproduz de forma 

inanimante o gesto demiúrgico de Deus, no momento da criação. Temos 

aqui novamente aquela imagem platónica da passagem do não-ser ao ser, 

privilégio reservado, por Holanda, aos artistas. Apesar de Holanda conferir a 

esta superioridade da Pintura e do pintor um sentido metafísico cristão, não 

deixa de ser flagrante a influência marcante dos ideais humanistas do 

Renascimento, presente nesta metafísica do homem-artista criador, também 
                                                           
394 “Ele cortou com a tradição figurativa em vigor, mesmo nas criações mais inovadoras, 
pintando puras formas geométricas, sem qualquer figura antropomórfica.” Sylvie Deswarte- As 
Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Lisboa: INCM, 1987, p. 11 
395 Ver Fig. 14 
396 Sylvie Deswarte-Op. Cit., p. 19 
397 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga Lisboa: INCM, 1984, p. 26 
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presentes em Alberti, Leonardo e Pico della Mirandola. O orgulho no ser 

humano e nas suas infinitas potencialidades é uma novidade do 

Renascimento, mas comparação entre o artista e Deus e entre Deus e o 

artista não é novidade do Renascimento. 

São Tomás de Aquino na Suma Teológica (I, 45, 5), reflecte acerca da 

diferença entre gerar (condição humana) e criar (condição divina), o que nos 

remete, de alguma maneira, para a distinção de Holanda entre Pintura 

Inanimante e Pintura Animante. Enquanto Tomás de Aquino conclui que 

nenhuma criatura tem o poder de criar, Holanda não se cansa de elogiar o 

poder criador do humano: 

E é finalmente a pintura fazer e criar de novo numa 
tábua limpa e lisa, ou num papel cego e inobre, criar e 
fazer de novo quaisquer obras, divinas ou naturais (…)398 

 

Na Grécia Antiga Empédocles já tinha referido a criação artística, 

nomeadamente a Pintura, onde a compara com o genesis do cosmos e com 

a criação dos Deuses através dos elementos.399 

Este conceito holandiano de criação, marcado pela “criação divina” e 

pela “imitação de Deus”, vem ao encontro do pensamento neoplatónico, 

próprio do seu tempo: 

E é finalmente a pintura fazer e criar de nouo numa 
táuoa limpa e lisa, ou num papel cego e inobre, criar e 
fazer de nouo quaisquer obras, divinas ou naturaes (...)400 

                                                           
398 Ibidem, p. 21 
399 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: Weidmannsche, 1903, p. 191 “Wie 
wenn Maler bunte Weihetafeln verfertigen, Männer die in Folge ihrer Begabung die Kunst wohl 

verstehen, und dazu vielfarbige Gifte mit ihren Handen ergreifen und harmonisch mischen, von 

dem einen mehr von dem andern weniger, woraus sie Gestalten hervorbringen, die allem 
möglichen gleichen, indem sie bald Bäume schaffen bald Männer und Weiber, bald Tiere, Vögel 

und wassergenährte Fische, bald auch Götter, langlebige und an Ehren reichste: so ist auch die 
Quelle aller sterblichen Dinge, wenigstens der unzähligen, die uns deutlich geworden sind, keine 

andere als diese (die Elemente). Darüber soll Dir kein Trug den Geist berucKën! Nein, dies 

wisse genau! Du hast já die Stimme der Gottheit vernommen (durch mein Lied)” Tradução: 
Assim como os pintores criam quadros coloridos, homens que através do talento percebem bem 

a arte, e para isso usam poções multicoloridas e misturam com as mãos de uma maneira 
harmoniosa, de um mais de outro menos, através destas criam formas variadas, árvores, 

homens, mulheres, ou animais, pássaros e a água dos peixes, assim como também criam os 
Deuses imortais e ricos de honras: assim também a fonte de todas as coisas mortais, pelo 

menos as inumeráveis que se tornaram claras para nós, é nenhuma outra que esta (os 

elementos). Por isso engano algum deve assombrar o teu espírito! Mas não tens de saber isso. 
Ouviste sim a voz da divindade (através da minha música). 
400 Francisco de Holanda Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 28 
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É desta maneira também, que Holanda irá legitimar a actividade 

artística, conferindo-lhe a dignidade de agir em conformidade com Deus, 

através da Pintura: 

O artista, pelo exercício de sua arte, tem mais do que os 
outros homens, o privilégio de chegar até Deus «em casto 
spirito» (PA I, 8), de o contemplar e de o representar.401 

 

 O artista só o é verdadeiramente, porque possui um talento inato, uma 

espécie de luz que lhe do ceo foi por graça dada402, por isso o artista tem 

como missão, à imagem do percurso artístico de Miguel Ângelo, a ascensão a 

Deus. O verdadeiro artista tem necessariamente de se purificar, elevando-se 

até atingir Deus: 

  (...) ir-se-à alevantando cada vez mais e fazendo-se 
espírito e ir-se-hà mizclar com a fonte e exemplar das 
primeiras ideas, que he Deus.403 

 

Na obra de Jusepe Martinez404, teórico de arte pouco posterior a 

Holanda, acerca do qual se pode colocar a hipótese de que tenha lido a 

tradução castelhana de Holanda feita por Manuel Denis, dadas as 

semelhanças entre ambos, também relacionou o verdadeiro talento artístico 

com a nobreza de carácter do pintor. Há como que uma filosofia moral e a 

defesa de certa rectidão de espírito que deviam fazer parte da sua 

personalidade.  

No excerto anterior de Holanda, este parece remeter-nos para a teoria 

das ideias platónicas, exposta no Fedro de Platão, apesar do sabor 

neoplatónico marcado por esta metafísica cristã, em que as ideias têm lugar 

no espírito de Deus. No Fedro, Sócrates defende que para se ser artista não 

basta a habilidade, é necessária a loucura das Musas, isto é, a inspiração 

divina. A necessidade de purificação e de elevação do artista em Holanda, 

poderia encontrar justificação nas palavras de Sócrates: 

                                                           
401 Sylvie Deswarte- As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Op. Cit. p. 28 
402 Francisco de Holanda Op. Cit., p. 56 
403 Ibidem, p. 97 
404 Jusepe Martinez- Discursos Practicables del Nobilíssima Arte de Pintura, Madrid: Ediciones 

Cátedra, 2006, p. 152 
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A causa que atrai as almas para a contemplação da 
Verdade consiste em que só ali encontram o alimento que 
as pode satisfazer inteiramente, desenvolver as asas, esse 
alimento que, enfim, liberta as almas das terrenas 
paixões. (...) 
Com efeito, quando, por qualquer causa funesta, se 
animam de esquecimento e de perversão, tornando-se 
pesadas, perdem as asas e acabam por cair na terra. (...); 
aquela que maior número de verdades tenha 
contemplado, está destinada a implantar-se no sémen de 
onde se gerará um filósofo, um esteta ou um músico.405  

  

       Não é por acaso que, logo em seguida, Holanda faz referência a Platão, 

através de uma citação de Alcinus, filósofo neoplatónico do séc. II, que 

compôs uma introdução à filosofia Platónica, na qual está subjacente a ideia 

como intelecção de Deus e como modelo e causa da realidade empírica.406  

Apesar da óbvia dependência estruturante da Pintura divina, a 

imitação divina, não significa a ausência de mérito para a actividade artística 

humana. A Pintura humana, entendida neste paralelismo com a pintura 

divina, é obra do homem, para o homem, deriuado hum do outro.407  

Apesar de Holanda conferir a esta superioridade da Pintura e do 

pintor, um sentido metafísico cristão não deixa de ser flagrante a influência 

marcante dos ideais humanistas do Renascimento, presentes nesta 

metafísica do homem-artista criador, também presentes em Alberti, 

Leonardo e Pico della Mirandola. Este conceito holandiano de criação, 

marcado pela “criação divina” e pela “imitação de Deus”, vem ao encontro do 

pensamento neoplatónico, próprio do seu tempo. 

Holanda confere um olhar verdadeiramente humanista próprio dos 

pensadores do Renascimento, ao atribuir esta superioridade demiúrgica ao 

pinto, o que permite antever uma concepção microcósmica do homem. O 

pintor tem a dignidade e a superioridade de imitar Deus através da Pintura. 

O artista possui um talento inato que lhe confere o privilégio de estar mais 

perto de Deus do que o comum dos mortais. 

                                                           
405 Platão, Fedro, (248c-d), Lisboa: Guimarães Editora, 1986, p. 63 
406 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 97 
407 Ibidem, p. 28 
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 Pode-se dizer que o artista, na obra de Francisco de Holanda, é de uma 

certa maneira, equiparado a Deus como um criador de novos mundos. A 

criação artística é equiparada à Criação do Mundo e das suas criaturas. 
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2- A Imaginação do Artista, da Ideia à Obra Final 

 

 

 

O processo artístico, tal como Francisco de Holanda o defende, deverá 

obedecer a um método, que o acompanhe desde o momento da concepção 

da obra, até à sua plena concretização. Podemos por isso falar de uma 

metodologia da Pintura, exposta sob a forma de princípios a que a Pintura se 

deve submeter. Esta preocupação vem responder à necessidade de legitimar 

cientificamente o processo artístico. Sendo a arte uma aproximação à criação 

divina, na sua expressão humana, esta estrutura-se segundo uma 

metodologia que pertence ao domínio do conhecimento. Ao estabelecer um 

método artístico, Holanda está também a pôr em evidência o lado intelectual 

e científico das artes. À pintura atribui três partes, a Ideia, a Proporção e o 

Decoro, expostas de forma extremamente claras: 

E forma-se de três eficazes preceitos, que a têm 
como columnas, sem as quais não pode star. O primeiro 
he a invenção ou ideia; o segundo he proporção ou 
symetria; a terceira he decoro ou decencia (...)408  

  

A primeira é a que tem maior importância e significado para Holanda.  

E sendo a mais nobre parte da pintura, não se vê 
de fora, nem se faz com a mão, mas somente com a 
grande fantesia e a imaginação409  

 

Não há dúvida que o momento fundamental é o interior, o que não se 

vê de fora. Aqui o artista reforça o seu estatuto de criador intelectual. Mais 

importante que o registo fidedigno da realidade é a capacidade do artista 

inventar formas fantasiosas. Apesar disso, os olhos interiores do artista têm 

                                                           
408 Ibidem,, pág. 29 
409 Ibidem, pág.90 
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um limite, que é o da verosimilhança e aqui sente-se a influência da Poética 

de Aristóteles410, e também da Arte Poética de Horácio: 

- A pintores e poetas sempre assistiu a justa 
liberdade de ousar seja o que for. 

- Bem o sei, essa licença nós a pedimos e damos 
mutuamente; não porém, a de reunir animais mansos com 
feras, emparelhar cobras com passarinhos, cordeiros com 
tigres.411 

 

Holanda defende que a concepção da ideia se dará com muito cuidado 

e advertência. Trata-se de uma longa e prudente meditação que tem lugar na 

imaginação. A Ideia é génese interior, mas também é ordem e selecção. 

Quando a Ideia está concebida, então, o artista já pode dar por certo aquilo 

que tinha por incerto, guardado no lugar mais secreto que temos.412 Deste 

primado da Ideia, decorre que, a criação artística é um acto individual e 

intransmissível, que tem lugar no pensamento humano.  

A idea na pintura é uma imagem que há de ver o 
entendimento do pintor com olhos interiores em 
gradíssimo silencio e segredo, a qual há de imaginar e 
escolher a mais rara e eicelente que a sua imaginação e 
prudência poder alcançar (...)413 

 

A Imaginação é a faculdade da Ideia. A Ideia manifesta-se em imagens 

interiores. A obra de arte faz-se no momento da sua concepção mental já 

como obra em imagem. A faculdade da Imaginação, não tem em Holanda um 

carácter intuitivo. Há uma identificação entre o entendimento e a imaginação. 

Esta identificação resulta da correspondência entre Ideia e Imagem, 

identificação essa, até então inédita na teoria de arte, segundo Adriana 

Serrão.414 

                                                           
410 Aristóteles- Poética, Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1984, “...podemos dizer 
que o limite suficiente de uma tragédia, é o que permite que nas acções uma após outra 

sucedidas, conforme à verosimilhança e à necessidade, se dê o transe da infelicidade à 

felicidade ou da felicidade à infelecidade” p. 114 
411 Horácio- A Arte Poética in A Poesia Clássica- Aristóteles, Horácio, Longino, São Paulo: 

Editora Cultrix, s.d., p. 55 
412 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, p. 94 
413 Ibidem 
414 Adriana Veríssimo Serrão- “Ideias estéticas da arte nos séculos XVI e XVII” in 

História do Pensamento Filosófico Português. Vol. II. Círculo de Leitores, 2002, 

p.359 
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Holanda confere ao entendimento imagético, a produção de ideias-

imagens e a selecção de imagens, daí que retire ao conceito de ideia, 

qualquer noção de natureza abstracizante. Aqui, a ideia holandiana distingue-

se da ideia platónica que está mais próxima de conceitos matemáticos e de 

uma noção arquetipal que enforma uma multiplicidade empírica. Em Platão, 

as ideias caracterizam-se como causa e modelo da realidade empírica, tendo 

uma existência independente do mundo sensível. As ideias são para Platão, a 

verdadeira realidade, o ser em si, a fonte e o fito do verdadeiro 

conhecimento. As ideias platónicas são entidades arquetipais e por isso, 

fundamento da diversidade sensível.  

 A Ideia em Holanda não é universal, nem essência do múltiplo, é 

arquétipo de uma obra singular. Holanda transforma a ideia em princípio de 

produção, o que vem contrariar a tese platónica, na qual as ideias só 

poderiam ser alvo de contemplação. Na imaginação do artista, cada ideia dá 

origem a uma obra de arte singular, que é modelo interior e único do artista 

que a concebe. O artista irá:  

 (...) mostrar fora com a obra de suas mãos propriamente, 
como o concebeo e vio dentro em seu entendimento.415 

 

A Ideia é para Holanda, primordial e fundamental, porque é a verdadeira 

origem da Pintura e também porque equivale ao primeiro momento criativo, 

que acontece em grande segredo na mente do artista e não se vê de fora. A 

Ideia é a mais nobre parte da Pintura, pois é intelectual, não se faz com a 

mão. A Ideia não é intuitiva, depende unicamente do mundo interior do 

pintor. 

Apesar da rejeição que Platão faz da Arte na sua obra, essencialmente 

desenvolvida no Livro X da República, é impossível não notar como esta 

rejeição conduz a uma série de paradoxos, sendo o paradoxo principal a 

própria sensibilidade e versatilidade estilística, artística, poética e literária 

revelada por Platão nos seus múltiplos diálogos. Para além disso, as 

múltiplas considerações platónicas acerca da arte e dos artistas em diálogos 

                                                           
415 Francisco de Holanda, Op. Cit., p. 96 
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como Hípias Maior, Íon, Fedro ou O Banquete, conduzem necessariamente 

Platão a um papel fundamental no pensamento estético da Antiguidade. 

Talvez por isso, houve na Filosofia Neoplatónica e também na Filosofia 

Renascentista uma tentativa de associar Ideia a Imagem, associação essa 

que Platão nunca chegou a fazer propriamente na sua obra. Holanda é muito 

claro na sua peculiar acepção de Ideia. Ela apresenta-se sob a forma de uma 

Imagem na mente do Pintor, que este só pode ver com olhos interiores.416 

Será possível Platão negar aos pintores a faculdade de contemplar as 

Ideias? Holanda parece encontrar uma fórmula para fazer combinar a sua 

admiração por Platão com o seu amor à Pintura, ao afirmar que as Ideias são 

individuais e que se manifestam através de uma imagem mental. Ao 

aproximar o Pintor de Deus, através das Ideias, parece colocar o pintor no 

lugar que Platão concede unicamente ao filósofo, aquele que através da 

purificação da alma e do método dialético se vai aproximando das Ideias, tal 

como se verifica na seguinte enigmática e neoplatónica passagem de 

Holanda: 

(…) assi que a idea é mais altissima cousa na pintura que 
se pode imaginar dos entendimentos, (…) e como isto 
tever, ir-se há alevantando cada vez mais e fazendo 
spirito e ir-se-há mizclar com a fonte e exemplar das 
primeiras ideias, que he Deos.417 

     

    As Ideias de Holanda são fruto da Imaginação do Pintor e têm uma 

existência interior, espiritual. O Pintor de que nos fala Holanda escapa da 

crítica e da rejeição platónica. As ideias e imagens que ele copia são mentais 

e não sensoriais. 

 Podemos ver um vestígio desta tese em Miguel Ângelo, sobretudo 

quando este afirma que extraí da pedra bruta a forma pura, como se uma 

figura oculta estivesse contida na pedra: 

Non há l’ottimo artista in se alcun concetto 
To Vittoria Colonna 
 
No block of marble but it does not hide  

                                                           
416 Ibidem, p. 95 
417 Ibidem, p. 97 
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The concept living in the artist’s mind- 
Pursuing it inside that form, he’ll guide 
His hand to shape what reason has defined.418 
 

Miguel Angelo usa o termo Concetto, no sentido de Ideia, isto é, de 

representação interior na mente do artista, como modelo existente no 

pensamento da obra que o artista há-de fazer.419 

A apropriação neoplatónica da noção de Ideia entende a criação do 

pintor não como cópia das cópias, e nesse sentido não se encontra três 

graus afastado da realidade, mas também não capta as Ideias Imutáveis no 

sentido platónico, uma vez que as ideias do Pintor são de cada vez únicas e 

não arquetipais. 

Há várias referências na Antiguidade que apontam para a ligação entre 

Ideias e Imagens, entre as Ideias de Platão e a Criação Artística. 

Sylvie Deswarte, em Ideias e Imagens em Portugal na época dos 

Descobrimentos, faz uma análise acerca do conceito de Ideia, na qual segue 

Panofsky na obra Idea – Contribuición a la historia de la teória del Arte, o 

qual transcreve Cícero na obra Orator ad Brutum, onde este é identificado 

como o primeiro autor da Antiguidade a encontrar uma relação entre ideia e 

imagem, ao afirmar que o escultor Fídias copiava a “imagem mental” da 

perfeição divina para criar as suas estátuas de deuses. .420 

       Aqui o artista não é visto como mero imitador dos objectos do mundo 

sensível, mas sobretudo como artista criador que possuí no seu pensamento 

                                                           
418 Michelangelo, Life, Letters and Poetry, Selected and translated with an Introduction and 
Notes by, George Bull, Oxford University Press, 1999, p. 153 
419 “ (…) «Concetto», en cambio – cuando no está simplemente sustituyendo a «pensamiento» 

o «esbozo» - significa la libre representación creadora, que constituye su proprio objecto, de 
forma que por sí misma puede convertir-se en modelo de una representación exteriorizada;” – 

Panofsky,Idea: Contribucíon a la historia de la teoria del arte, Madrid, Ediciones Cátedra, 1977, 
pp. 106-107 
420 “E quando este artista trabalhava à criação de seu Zeus e de sua Atena, ele não observava 

um homem qualquer, isto é realmente existente que ele pudesse imitar, pois era na sua mente 
que residia a representação sublime da Beleza. Era nela que mergulhava e era ela que lhe 

dirigia a mão. Portanto, da mesma maneira que o domínio das formas e das figuras [das artes 
visuais] propõe qualquer coisa perfeita e sublime, da qual existe uma forma pura no 

pensamento e que a esta forma estão ligados, pela reprodução que nos dá a arte, os objectos 
que são, tais e quais, inacacessíveis aos nossos olhos – isto é, os seres divinos que há mister 

representar- do mesmo modo é só na mente que nós contemplamos a forma da perfeita 

eloquência e é à sua cópia que procuramos discernir com os ouvidos” Cícero – Orator ad 
Brutum, (II-9 e III- 10) citado por Sylvie Deswarte – Ideias e Imagens em Portugal na Época 
dos Descobrimentos, Lisboa: Difel, 1992, p. 128 
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uma imagem interior, que ainda que não possa ser transmitida na íntegra 

para a obra de arte por si criada, contém em si uma beleza muito superior à 

da simples cópia da realidade sensível, uma vez que é apresentada no 

interior da mente do artista e não no exterior. Assim sendo, o processo 

criativo não estaria sujeito aos enganosos órgãos dos sentidos e a cadeia 

descrita no Livro X da Republica descrevendo a arte como cópia da cópia 

deixa de se aplicar a este caso. Podemos dizer que de alguma maneira se 

defende uma autonomia da arte face à realidade aparente. 

Esta posição de Cícero corresponde a uma nova interpretação do 

pensamento platónico em que de alguma maneira o conceito de Ideia perde 

o seu sentido original, bem como esta nova interpretação é apenas possível 

porque na Antiguidade, como depois também será no Renascimento, a arte e 

os artistas adquirem uma nova valorização:  

(…) primero, el pintor, y después, también el escultor 
(cuyo trabajo sucio y fastigoso debía resultar sumamente 
vulgar para la mentalidad griega del Siglo de Oro), son 
reconocidos, cada vez más como personalidades 
eminentes, privilegiadas; la pintura es admitida 
explicitamente, si damos crédito a Plínio, en la categoría 
de las artes libres (…)421 

 

Esta associação entre Ideia e criação artística confere ao artista uma 

superiorização, uma vez que o artista é aquele que está em relação com o 

divino através do pensamento. Também Plotino irá revelar essa mesma 

relação. 

«Si se desprecian las artes porque son imitadoras de la 
naturaleza es necesario decir que también imita la propria 
naturaleza; por tanto, hay que reconocer que éstas no 
reflejan sólo lo visible, sino que se remontan a los 
principios, en los que la natureza, a su vez, tiene su 
origen; y, además, estas artes aportan y añaden mucho 
allí donde falta algo (para la perfeccíon), ya que ellas 
poseen la belleza. Fidias no há creado su Zeus según una 
realidad visible, sino tal como el proprio Zeus aparecería si 
quisera manifestarse ante nuestros ojos.»422  

                                                           
421 Erwin Panofsky – Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1977, pp. 18- 19 
422 Plotino – Ennead, V, 8, 1, citado em Erwin Panofsky – Idea, Contribucíon a la historia de la 
teoría del arte, Madrid: Ediciones Cátedra, 1977, p. 25 
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Para Plotino, a Ideia interna é contemplada pelo artista no interior do seu 

pensamento, como conteúdo da consciência humana, mas não é 

compreendida como em Cícero, de forma individual ou subjectiva. A ideia é 

elevada à escala de categoria supraindividual: 

(…) la «imagen» que Fídias lleva en su interior no es, 
según la metafísica plotiniana, sólo la representación de 
Zeus, sino su esencia. El espíritu artístico se há 
convertido, por tanto, para Plotino en un companero de la 
esencia y, si es que se puede décir así de los destinos del 
Nous creador (…)423 

 

Estas referências da Antiguidade são fundamentais para o Renascimento, 

mas é só no fim do Renascimento, que surge a relação entre Ideia e Arte, 

particularmente com a preocupação em apresentar o pintor com a mesma 

credibilidade do filósofo ou do místico, acabando por aspirar a uma ascensão 

metafísica e dialética.424 

As Ideias presentes na mente do artista, são imagens íntimas que 

serão projectadas no próprio objecto artístico, tal como as Ideias na mente 

divina deram origem ao mundo criado, como nos diz São Tomás de Aquino: 

Em certos agentes a forma da cousa a ser feita 
preexiste, pelo ser natural, como nos que agem por 
natureza; assim, o homem gera o homem, e o fogo, o 
fogo. Em outros, porém, pelo ser inteligível, como nos que 
agem pelo intelecto; assim, a semelhança da casa pre 
existe, na mente do construtor. E essa semelhança lhe 
podemos chamar ideia de casa, porque o artífice entende 
assimilar a casa à forma que concebeu na mente. (…) é 
necessário que haja na mente divina uma forma, à 
semelhança da qual o mundo foi feito.425 

 

                                                           
423 Erwin Panofsky – Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: Ediciones 
Cátedra, 1977, p. 26 
424 “ (…) insiste na necessidade de imitar a Natureza ou, quando muito, de a corrigir, por uma 
procura da perfeição. Trata de regras práticas, racionais e científicas: as leis da proporção, da 

perspectiva, da anatomia e da antropometria. Desde o começo do século XV até ao final do 
século XVI, a palavra Idea só aparecerá nos tratados artísticos em casos isolados e nunca 

tomada no sentido transcendental de Platão” Sylvie Deswarte – Ideias e Imagens em Portugal 
na Época dos Descobrimentos, Lisboa: Difel, 1992, p. 129 
425 Tomás de Aquino – Suma Teológica, Parte 1ª – Questões 14- 26, Da Operação de Deus, São 

Paulo: Indústria Gráfica Siqueira, 1945, p. 93 
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Holanda defende a precedência da Ideia no processo criativo, 

socorrendo-se do exemplo divino: 

 Dizem os philosophos que o summo inventor e 
imortal Deos, quando fez as suas obras taes como elle só 
entende e conhece, que primeiro no seu altíssimo 
entendimento fez e teve os exemplos e ideas das obras 
que depois vieram a ser.426  

 

A mente artística, à semelhança do entendimento divino, possui a 

função de criar arquétipos, não de uma multiplicidade, tal como o 

entendimento divino é capaz, mas antes de uma obra particular. 

A teoria das Ideias em Platão está em íntima sintonia com a teoria da 

Reminiscência, e é possível sentir em Holanda um eco dessa sintonia: 

A boa pintura não é outra coisa senão um traslado 
das perfeições de Deus e uma lembrança do seu pintar, 
finalmente uma música e uma melodia que somente o 
intelecto pode sentir, a grande dificuldade.427 

 

A Ideia é criativa no sentido poético, pois é por seu intermédio que se 

passa do não ser ao ser. A Ideia é espontaneidade da mente do artista e é 

expressão da sua individualidade, uma vez que não é obtida por indução da 

multiplicidade empírica, mas antes, é contemplação interna, é obra do 

entendimento e do espírito.428 

É porque a Ideia é a mais elevada coisa na Pintura, e porque esta é 

obra do espírito e declaração do pensamento, que o artista está mais 

próximo da fonte das ideias que é Deus. Para legitimar esta sua posição cita 

Alcinus, filósofo alexandrino do séc. II, de formação platónica.429  

 

                                                           
426 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga Lisboa: INCM, 1984, p. 96 
427 Idem Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 236 
428 “Assim, para Holanda, a tarefa primordial do verdadeiro pintor é imitar Deus, no acto da 
Criação com a ajuda das Ideias, mais do que copiar com perfeição a natureza” Sylvie Deswarte 

– Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobrimentos, Francisco de Holanda e a Teoria 
da Arte, DIFEL, Difusão Editorial, Lda, Lisboa, 1992, p. 134 
429 “E se é modelo, não será totalmente distinto do sujeito que o faz: tal como sucede com 

qualquer artífice, ao conceber em si mesmo os modelos das obras a realizar, para logo 
projectar na matéria as formas das tais obras” Francisco de Holanda Da Pintura Antigua, 

Introdução e notas de José da Felicidade Alves, Lisboa: Livros Horizonte, 1984, Nota 28 p. 102 
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Esta afirmação de Alcinus, vem corroborar a tese de que a ideia ao 

ser filtrada pela mente do artista, se torna modelo único e expressão da 

individualidade que depois tomará corpo na matéria. 

A condição de possibilidade da Ideia é interior, revelando assim o seu 

neoplatonismo. A Ideia é antecipadora de uma obra que há-de existir. A 

Ideia terá um valor inultrapassável, que as outras partes da Pintura não têm. 

Isto advém do facto de a ideia não ter corpo, não ter matéria. A ideia não 

está sujeita à corrupção mundana e é por isso o momento privilegiado e 

mais sublime da criação artística.  

Em Holanda o momento da Ideia, é o momento da Concepção e tem 

o primado sobre a Execução. Holanda determina que a maior parte da obra 

esteja feita antes de ser executada pela mão. Defende, tal como Leonardo, 

que a Arte é um processo mental, é uma declaração do pensamento. A 

Pintura é contemplação activa, isto é, a contemplação é determinada pelo 

momento da invenção ou concepção e torna-se activa quando o artista lhe 

dá expressão empírica e material.430  

  Através da Ideia, o artista exerce o seu poder criador, a sua criatividade 

e a sua individualidade. É desta forma que o processo de criação artística 

participa e reproduz a criação divina.431 

Quanto ao momento da execução, diz Holanda que este deve ser veloz. 

Quando a Ideia já está bem definida na mente do pintor mas ainda não tem 

uma expressão, então: 

 (...) porá velocíssima execução à sua idea e 
conceito, antes que com alguma perturbação se lhe perca 
e diminuia; e se ser pudesse pôr-se com o stylo na mão e 
fazê-la com os olhos tapados, melhor seria, por não se 
perder aquele divino furor e imagem que na fantesia 
leva.432 

 
                                                           
430 “Na importância do intelecto é que reside o acento da teoria de Francisco de Holanda. 

Outrora o pintor era um executor subordinado a teólogos. Agora cabe-lhe a própria invenção, 
que é já Pintura, isto é delineamento, desenho mental” António José Saraiva- “Francisco de 

Holanda, expoente do esteticismo renascentista” in História da Cultura em Portugal, lisboa, 
1955, p. 666 
431 “A ideia existe no artista, e é apurando-se dentro de si, cultivando a sua espontaneidade, 

que o artista pode elevar-se a Deus. A fidelidade do artista a si próprio é o meio de participar 
na consciência divina” Ibidem, p. 669 
432 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984 pp. 92- 93 
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É na fase do esquisso, que melhor se exterioriza a Ideia, que vai 

ganhando contornos mais definidos na fase do desenho: 

Esquizo são as primeiras linhas ou traços que se 
fazem com a pena, ou com o carvão, dados com grande 
mestria e depressa, os quaes traços compreendem a idea 
e invenção do que queremos fazer, e ordenam o 
desenho;433 

 

 O Esquisso é o momento primordial que tem o privilégio de ainda não 

obedecer a regras racionais, é a manifestação da Ideia, que se dá quase de 

forma automática e incontrolável, em obediência ao divino furor. O Esquisso 

é a primeira revelação da Ideia. Holanda defende que o esquisso 

compreende a Ideia do que se quer fazer e que ordena o Desenho. Podemos 

dizer que o Esquisso é de alguma maneira a intimidade do próprio artista 

que cria livremente a partir da sua Ideia interior.  

O Esquisso dá origem ao Desenho limando-o e ajuntando-o pouco a 

pouco434. O desenho parece sustentar os pilares da obra e também da 

racionalidade, pois nele estão reunidos: a Ideia, a Proporção e o Decoro, ou 

seja, os três preceitos da Pintura: 

(…) o qual desenho, como digo, tem toda a substância e 
ossos da pintura: antes é a mesma pintura, porque n’elle 
está ajuntado a ideia ou invenção, a proporção ou 
symetria, o decoro ou decência, a graça e a venustidade, 
a comparticipação e a fermosura, das quais é formada 
esta sciencia.435 

 

 Para Holanda, só quem dominar verdadeiramente o Desenho poderá ser 

considerado pintor. No desenho (entendido como fundamento, como mãe de 

todas as artes) está contido todo o poder da Pintura, da Escultura, da 

Arquitectura, ou da arte que o Desenho informa. 

Enquanto o primeiro preceito, a Ideia, concerne à concepção da obra 

de arte na mente do artista, a Proporção e o Decoro, prendem-se mais com 

o desenvolvimento da obra enquanto tal, e são aspectos que dizem respeito 

às fases da produção artística: do Desenho à Obra final.  
                                                           
433 Ibidem, p. 98 
434 Ibidem, p. 99 
435 Ibidem, p. 99 
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A Proporção é o segundo preceito da pintura e está intimamente 

ligado à noção de desenho, constituindo assim: 

A estrutura comum a todas as formas de expressão 
plástica em função da medida ou «razão» original, 
segundo a qual foi criado o universo.436 

 

Holanda afirma que a proporção é a coluna que sustenta o desenho. 

Manifesta-se através da simetria ou do cânon. A medida será a do corpo 

humano, à imagem da Antiguidade e recorrendo talvez ao célebre preceito 

de Protágoras que diz ser o homem a medida de todas as coisas. O corpo 

humano é a medida do cânon, num módulo de 1/10, e numa base de 

correspondências, que se estende para a arquitectura, como por exemplo, 

nos templos dos deuses, diz Holanda, seguindo Vitrúvio:  

Mas o corpo do homem d’esta arte o compôs a 
natureza: que o rosto, da barba até o fim da testa e raiz 
dos cabellos, seja a sua décima parte437  

 

O Decoro ou a Decência é a terceira fase. Apesar de se tender a 

pensar em aspectos de ordem moral, o desenvolvimento deste tema, revela 

que essa não é a sua preocupação, q se prende mais com questões de índole 

estética. Holanda diz que o decoro está presente em quase todas as 

disciplinas da pintura, isto é, tem de haver decoro no uso das cores, na 

história que se representa, nas proporções, etc. Ao longo do capítulo 38º Do 

Decoro ou da Decência, nunca nos apresenta uma definição clara, mas 

antes: 

 (...) reúnem-se preceitos pouco determinados, pois 
parece tratar-se de uma matéria quase inteiramente 
dependente do engenho e do estilo pessoal.438 

  

Holanda em vez de definir decoro, vai ilustrá-lo com um exemplo 

bastante esclarecedor: 

                                                           
436 José Stichini Vilela- Op. Cit. p. 77 
437 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua. Lisboa:INCM, 1984, p. 103 
438 Adriana Serrão “Ideias estéticas e doutrinas da arte nos séculos XVI e XVII” in História do 
Pensamento Filosófico Português, Vol. II Renascimento e Contra-Reforma, Círculo de Leitores, 

2002, p. 362  
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Mas propriamente o que chamo decoro na pintura é 
que aquela figura ou imagem que pintamos, se há-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 e as árvores, e as 
alimárias e os homens sentem e ajudam mais sua tristeza, 
que não há alguma coisa sensível nem insensível ao redor 
da pessoa triste e agravada que não agrave e faça 
condoer mais dela aos que a olham.439 

 
 Como podemos constatar, trata-se da adequação entre a forma e o seu 

significado. É a correspondência entre o visível e o invisível. O decoro surge 

como exigência de coerência, de verosimilhança representativa, de profunda 

influência aristotélica. Trata-se da coerência entre o interior e o exterior, de 

modo que a obra de arte nos remeta para um todo com sentido.  

Estes são os três preceitos da Pintura, que a compõem como colunas 

que a sustentam e que conferem a esta um carácter científico, corroborado 

pela existência de uma metodologia que o artista deve seguir, na certeza 

porém de que é dentro de si próprio, no seu entendimento, que nasce a 

Ideia, a parte mais nobre e mais importante da Pintura. 

                                                           
439 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, pp. 163- 164 
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3- A noção de IDEA na Teoria da Arte a partir de 

Francisco de Holanda 

 

 

 

O Renascimento só se começa a interessar pelo conceito de “Ideia” a 

partir do séc. XVI, com o Maneirismo, período que vem romper e modificar o 

respeito absoluto pelos canos universais do Classicismo, bem como 

questionar o conceito rígido de perspectiva que marca o início do 

Renascimento 

A partir de Holanda, a noção de Ideia surge com contornos neoplatónicos 

e até medievais em alguns aspectos. A Ideia não se relaciona com a 

descrição do mundo exterior, como seria de esperar no Renascimento, mas 

antes prende-se com o mundo interior do artista, o que faz de alguma 

maneira lembrar expressões medievais como “olhos interiores” de Santo 

Agostinho, ou “imagem interior da alma” de Mestre Eckhart. 

Francisco de Holanda foi um pioneiro e um percursor da introdução do 

conceito de Ideia na Teoria da Arte, tal como ela será entendida mais tarde e 

desenvolvida por Lomazzo e por Zuccaro. Panofsky, na sua obra Idea440 não 

refere em nenhum momento Francisco de Holanda e afirma que foi apenas 

no Maneirismo tardio que a Teoria da Arte iniciou uma especulação filosófica 

acerca da Ideia na Teoria da Arte. Na opinião de Sylvie Deswarte, tal lapso 

da parte de Panofsky só se pode ficar a dever à sua ignorância acerca do 

conteúdo filosófico do Da Pintura Antiga de Francisco de Holanda: 

No Livro I de Da Pintura Antigua de Francisco de 
Holanda, Panofsky teria achado a confirmação da sua 
intuição, herdada de Ernst Cassirer, de que devia existir 
um verdadeiro tratado neoplatónico da pintura no 
Renascimento. (…) 

                                                           
440 Erwin Panofsky, Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1977 
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Em Portugal, com efeito, mais de quarenta anos antes 
de Idea del Tiempo della Pittura de Giovan Paolo 
Lomazzo, e quase sessenta anos antes do tratado de 
Zuccaro, acaba Francisco de Holanda em 1548 um tratado 
de pintura, em que a Ideia platónica desempenha um 
papel central.441 

 

É justa e pertinente a observação de Deswarte, na medida em que, a 

obra de Holanda já estava amplamente divulgada em 1924, ano em que 

Panofsky redigiu a obra Idea, havendo até inclusivamente uma tradução 

para alemão de Joaquim de Vasconcelos realizada no final do século XIX. 

Torna-se evidente que a teoria artística de Holanda e os contributos que 

dela pudessem vir, mais uma vez foram inexistentes, ficando apenas 

conhecido, de forma superficial, como um divulgador do pensamento de 

Miguel Ângelo (por causa dos Diálogos em Roma).  

O neoplatonismo de Holanda e a presença do termo Ideia, bem como o 

desenvolvimento da sua concepção filosófica, apesar de uma certa dose de 

originalidade, ostenta, para além das fontes platónicas, também a influência 

de Ficino, Landino e Santo Agostinho.  

Temos em Ficino, por exemplo, no seu comentário sobre o Banquete de 

Platão, uma tentativa de clarificar a noção de forma, onde este faz uma 

interessante equivalência entre a forma da alma e a forma do corpo e 

paralelamente entre a Ideia do artista e a sua obra: 

Si alguien pregunta cómo puede parecerse la forma del 
cuerpo a la forma y la razón del alma y del Angel, le ruego 
que considere el edificio del Arquitecto. Desde el primer 
momento el Arquitecto concibe en su alma la imagen y 
«quasi» Idea del edifício; después fabrica la casa (si 
puede) tal y como la dispuso en el pensamiento. Quien 
negará que la casa sea un cuerpo? Y que ésta es muy 
parecida a la Idea inmaterial del artista, a cuya semejanza 
fue hecha?442 

 

                                                           
441 Sylvie Deswarte - Imagens e Ideias em Portugal na Época dos Descobrimentos, Lisboa: 

Difel, 1992, p. 131 
442 Marsílio Ficino- Sopra lo amore o ver Convito di Platone, Florenzia, 1544, Or V, caps. 3-6, 
pag. 94 e seguintes (em) Panofsky- Idea- Contribucíon a la historia de la teoria del arte- 

Madrid: Ediciones Cátedra, 1977, p. 115 
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Apesar de Sylvie Deswarte afirmar que, excluindo o Da Pintura Antiga, 

não se encontra em toda a filosofia neoplatónica a associação entre a noção 

de “Ideia” à de “criação artística”, a leitura da citação anterior de Marsílio 

Ficino, demonstra que não é bem assim. Nesta citação, Ficino deixa bem 

claro que a Imagem no pensamento do arquitecto, é fundadora da casa que 

será depois construída e que a construção da casa imita a “quase” ideia 

presente no seu pensamento num primeiro momento. Esta afirmação de 

Ficino não é contudo mais que uma paráfrase de São Tomás de Aquino, 

autor da expressão “quasi ideia” que usa para distinguir as ideias humanas 

das ideias divinas: 

«(…) sicut aedificator in mente sua praeconcipit formam 
domus, quae est quasi idea domus in materia fiendae.»443 

 

Apesar das teorias de Ficino terem influenciado amplamente a Teoria da 

Arte, essa influência deu-se sempre por via indirecta pois a reflexão de Ficino 

não é declaradamente acerca da Arte. Ainda assim, a sua acepção de Pintor 

como Deus in Terris, noção que desenvolvemos no subcapítulo seguinte, 

deve ter impressionado bastante Francisco de Holanda.  

A concepção filosófica medieval vê tendencialmente a obra de arte como 

uma transformação da natureza, mais do que como uma genuína criação. 

Todavia, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino afirma algo como: 

Pois, em qualquer obra da natureza e da arte se 
produz alguma forma. Ora, esta não é produzida de 
alguma cousa, porque, por sua parte, não tem matéria. 
Logo, é produzida do nada. Assim em qualquer operação 
da natureza e da arte há criação.444 

 

São escassas as associações entre Ideia e Criação Artística, no 

pensamento filosófico e serão oportunamente dois artistas que vão fazer 

esta associação no Renascimento, a saber, Miguel Ângelo e Dürer, artistas 

esses que, como sabemos, influenciaram decisivamente a obra de Holanda, 

                                                           
443Thomas de Aquino, «Opera omnia sive antehac excusa, sive etiam anecdota. T XV: 

Quaestiones disputatae. De veritate (continuatio). Quodlibeta duodecim». Paris: Ed.: S. E. 

Frétte 1ª ed.: Apud Ludovicum Vivès, 1875, p. 431 
444 Tomás de Aquino- Suma Teológica, 1ª parte, questões 44- 49 – Da Da Processão e da 
Distinção das Criaturas, São Paulo: Indústria Gráfica Siqueira, 1946, p. 63 
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sendo ambos por ele citados tanto no Da Pintura Antiga  como nos Diálogos 

em Roma e que tal como este, foram simultaneamente artistas e teóricos.  

Dürer, é um artista que marcado pela filosofia medieval do Norte da 

Europa, fica intensamente ligado à Teoria artística italiana e ao Humanismo. 

Dürer é, segundo Panofsky445, o responsável pela introdução de uma prosa 

científica na Alemanha, descrevendo como pintor, de forma sistemática e 

exaustiva, desde complexos sistemas matemáticos e geométricos, a ideias 

filosóficas. Dürer, tal como Holanda, transmite o paradoxo da importância 

renascentista das regras universais, e do ideal quase romântico das ideias 

individuais como chave da criatividade e da genialidade. Nesse sentido, 

aproximou-se muito das teorias que associam ideia interior a criação 

artística. Na seguinte citação da obra Lange y Fushe de 1512, Dürer afirma: 

Porque un buen Pintor está en su interior lleno de figuras, 
y si fuera posible que viviera eternamente, siempre 
tendría alguna obra nueva que extraer de aquellas Ideas 
interiores sobre las que escribe Platón 446 
 

As Ideias interiores de que Dürer fala aproximam-se mais da concepção 

neoplatónica da qual Holanda participa, do que da concepção 

verdadeiramente renascentista, e isto numa época em que tais afirmações 

eram verdadeiramente originais, como esta noção de que o artista pode 

retirar do seu espírito sempre algo de novo: 

La doctrina de las Ideas, que adquiren aquí casi el 
carácter de inspiraciones, se acomoda a aquel concepto 
romántico del genio que ve el rasgo distintivo del 
verdadero arte no en la exactitud y en la belleza, sino en 
una infinita plenitud creadora, siempre original y sin 
precedentes.447 

 

Dürer, que vai em parte buscar a Ficino estas ideias neoplatónicas, faz 

uma aproximação à arte e aos artistas que Ficino nunca chegou a fazer, 

unindo a noção de Ideia à de Inspiração Artística.  

                                                           
445 Panofsky, The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1955, p. 245 
446 Panofsky Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: Ediciones Cátedra, 
1977, p. 109 
447 Ibidem, p. 110 
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Que Ficino foi uma fonte de Holanda é certo e que Holanda conhecia 

Dürer também, uma vez que faz referência a este no Da Pintura Antiga, mas 

teria Holanda lido as obras teóricas de Dürer? Pode-se colocar essa hipótese 

uma vez que a obra deste artista foi traduzida para português por Luís Costa, 

no Século XVI, com o título: Quatro libros de Symetria dos Corpos 

Humanos.448 Dürer foi um grande teórico do Renascimento, e o único dessa 

época, fora de Itália, que merece o elogio de Francisco de Holanda.449  

Panofsky, estudioso da obra de Dürer, encontra neste, a teoria 

percursora da Ideia associada à Arte, algo que só encontra mais tarde no 

Maneirismo e em pleno Romantismo.  

Resta-nos, como Sylvie Deswarte, lamentar a ignorância de Panofsky a 

respeito do tratado neoplatónico Da Pintura Antiga, onde Holanda de forma 

filosófica, juntamente com Miguel Ângelo de forma poética, constituem a 

verdadeira introdução ao conceito de Ideia no mundo dos artistas. 

É a partir de Miguel Ângelo, que podemos encontrar a introdução de 

ideias platónicas na Teoria da Arte e nesse sentido a obra filosófica de 

Holanda é a verdadeira repercussão e expressão teórica do pensamento 

neoplatónico de Miguel Angelo: 

De facto, Panofsky tinha razão quanto à sua intuição 
acerca deste momento histórico: é, na verdade, a partir 
de Miguel Ângelo que podemos encontrar a introdução da 
Ideia platónica na teoria da arte.450 

 

Francisco de Holanda é testemunha disto. Miguel Ângelo usa um 

vocabulário simples, não recorre a termos filosóficos, mas antes àqueles que 

são próprios da linguagem de um artista. Miguel Ângelo usa termos como: 

Ideia, exemplo, norma, forma, conceito, espelho, toda uma panóplia de 

termos neoplatónicos, todavia, como testemunham os seus poemas e as 

suas falas em Diálogos e Roma, a sua linguagem era a de um artista, o seu 

vocabulário era eminentemente prático.  

                                                           
448 Nota 33 de José da Felicidade Alves, Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: Livros 

Horizonte, 1984, p. 106 
449 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 106 
450 Sylvie Deswarte, Imagens e Ideias em Portugal na Época dos Descobrimentos, Lisboa: Difel, 

1992, p. 129 



238 

 

Por exemplo, no Livro Segundo do Da Pintura Antiga, Miguel Ângelo usa 

o termo Ideia, como “na sua ideia”451, como quem diz “na sua cabeça”, e usa 

o termo “imaginação”452 e “fantesia” mais no sentido em que aqui falamos 

do conceito de Ideia.  

Panofsky defende que a palavra “concetto” que surge por vezes na poesia 

de Miguel Ângelo, vai ao encontro do significado platónico de Ideia, como 

podemos verificar no seguinte soneto: 

«Non há l’ottimo artista in se alcun concetto…»453 

 

Na poesia de Miguel Ângelo surgem por vezes termos como conceito, 

associados a Imagem: 

The concetto di belezza is the image which, it will be 
recalled, demanded a strong imagination of poets and 
lovers, so that it might remain the center and source of 
constant inspiration.454 

 

O conceito de Ideia, com uma conotação metafísica associado à criação 

artística, surge pela primeira vez com Francisco de Holanda e não no 

Maneirismo tardio como disse Panofsky. 

Nas Vidas de Vasari, a dimensão filosófica de Miguel Ângelo é esquecida, 

daí a grande importância da obra de Holanda porque para além de um 

testemunho do seu pensamento, revela uma dimensão de Miguel Ângelo que 

se pressente na sua obra e na sua poesia, mas da qual não há registo a não 

ser em Francisco de Holanda, a saber, o seu pensamento filosófico de 

expressão neoplatónica.  

O verdadeiro significado dos termos ideia, conceito, enquanto reflexo do 

mundo interior do artista e fonte da sua obra, é no fundo sintetizado com o 

termo a que Holanda recorre muitas vezes, isto é: Fantasia, no sentido de 

imaginação, de liberdade de pensamento.  

                                                           
451 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 297 
452 Ibidem 
453 Panofsky, Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: Ediciones Cátedra, 

1977, p. 107 
454 David Summers, Michelangelo, and the Language of Art, New Jersey, Princeton: Princeton 

University Press, 1981, p. 204 
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Holanda, tal como Miguel Ângelo, defende que a Ideia é a força da 

Pintura, é o a priori sem o qual nada se cria. A ideia é também e sobretudo a 

fonte da originalidade artística: 

N’esta parte M. Angello foi constantissimo, que nunca 
se deixou anichelar dos comuns e fracos entendimentos 
dos imperitos, se não erão comformes à sua primeira ideia 
e ao próprio natural, como ora novamente se tem 
mostrado na capella Syxto, (…)455 

 

Miguel Ângelo afirma poeticamente que desbastando o mármore 

encontraria a Ideia que conduzia a sua criação. Num dos seus poemas evoca 

a figura oculta dentro da pedra: 

Igual que el bloque de piedra (…) contiene en sí la 
posibilidad latente de cualquier figura que pueda imaginar 
el artista, y que depende de su facultad artística.456 

 

Na obra “Idea”, Panofsky, não faz qualquer alusão a Holanda, autor que 

ele desconhecia totalmente. Por esse motivo afirma erradamente que o 

termo Ideia associado à Criação Artística, só surge no Maneirismo tardio. Se 

tivesse lido o Da Pintura Antiga, teria constatado que havia um tratado 

neoplatónico de Pintura em pleno séc. XVI, que se refere à Ideia. 

 
Panofsky, no livro todo de Idea, omite o nome de 

Francisco de Holanda. Se ele tivesse recorrido, mesmo 
mais tarde, aos capítulos de Holanda nos quais figura a 
palavra Idea, tê-lo-ia certamente assinalado (…).457 

 

Francisco de Holanda tinha em comum com Lomazzo e com Zuccaro, o 

facto de serem simultaneamente artistas e teóricos de arte. Podemos situá-

los no período Maneirista. A obra de Holanda revela grande inovação e 

originalidade na medida em que fala de “Ideia” sessenta anos antes de 

Zuccaro e quarenta anos antes de Lomazzo. Não obstante certas 

semelhanças, a hipótese de Zuccaro ou de Lomazzo terem lido a obra de 

Holanda é remota.  

                                                           
455 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 73 
456 Panofsky- Op. Cit., p. 106 
457 Sylvie Deswarte, Op. Cit., p. 131 
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Lamentavelmente, a obra de Holanda por esta altura conhecia apenas 

uma tradução para o castelhano feita por Manuel Denis, que não deve ter 

saído do circuito de uma pequena elite espanhola.  

Enquanto a obra de Holanda permanecia silenciada e desconhecida, 

inclusivamente em Portugal, Lomazzo e Zuccaro exerceram uma real 

influência no pensamento teórico acerca da Arte, bem como no pensamento 

dos próprios artistas que cada vez mais conscientes do seu estatuto liberal, 

ansiavam e recebiam com agrado os textos que viessem confirmar e 

legitimar a sua dignidade intelectual. A mudança na visão estética assentava 

essencialmente em fazer depender a criação artística da Ideia presente na 

imaginação do artista e não apenas na mimesis da natureza.458 

Tanto Lomazzo como Zuccaro vão de alguma maneira quebrar a 

relação de dependência entre artista e a cópia da natureza que dominava o 

início do Renascimento: 

In both cases the emphasis is on the idea in the artist’s 
mind, which is the proper object of imitation.459 

 

Francisco de Holanda já tinha pressentido essa alteração ideológica e foi 

o primeiro a expressá-la na sua obra teórica, enquanto Miguel Ângelo foi 

talvez o primeiro artista a revelar plasticamente essa mudança e esta nova 

independência do artista face à Natureza.  

De Holanda a Zucar, passando por Molasso, apesar das especificidades 

de cada um, todos revelam um certo misticismo ou mesmo uma tendência 

antirracionalista, própria da época Maneirista, muito marcada pela Contra 

Reforma, posição que não só se opõe ao espírito científico que marcou o 

Renascimento, como parece tender para um retrocesso à Idade Média. Esta 

tendência está bem patente nestes autores sobretudo por um certo 

descrédito que é dado às ciências que apoiam as artes visuais. Estas ciências 

                                                           
458“Lomazzo and Zuccaro differ in many details of their aesthetic views, but one important 

feature is common to both, their systems. Whereas for the writers of the Early and High 
Renaissance nature was the source from which all beauty was ultimately derived, however 

much is might be transformed by the artistist’ imagination, for these Mannerists beauty was 

something which was directly infused into the mind of man from the mind of God (…)” Anthony 
Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford: The University Press, 1956, pp. 140-141 
459 Ibidem 
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que serviram numa primeira instância para legitimar as artes, agora retiram-

lhe liberdade e originalidade. 

Se por um lado o Renascimento fez associar a prática artística a um 

fundamento de regras racionais e universalmente válidas, apoiadas 

sobretudo pela perspectiva e matemática, como forma de dar um 

fundamento intelectual, científico e liberal às artes visuais, por outro lado, os 

Maneiristas acharam que tinham de salvar a arte da submissão completa aos 

métodos académicos e aos canons coercivos. 

Lomazzo centra a sua Teoria da Arte no conceito de beleza. A beleza é a 

manifestação do bem: 

According to Lomazzo beauty is a spiritual grace, ‘una 
certa grazia vivace e spiritale’, which springs from God 
and appears in three ways; in angels, where it forms 
ideas; in the human soul, where it creates images or 
forms (imagini or form).460 

  

Zuccaro não fala em Ideia, mas sim em Desenho Interno. Segundo 

Zuccaro, o “desenho externo” procede directamente do entendimento do 

artista, que por sua vez participa da mente de Deus, onde reside a priori a 

ideia de Beleza.461 

Zuccaro defende que o Desenho Interno é o fundamento de todos os 

objectivos intelectuais e está presente em tudo o que pode ser concebido 

pela mente humana. O Desenho Interno é descrito por Zuccaro como uma 

marca divina no nosso pensamento, é uma scientilla della divinitá: 

Disegno Interno is entirely without substance and is a 
reflection of the divine in us.462 
 

Para Zuccaro a palavra Disegno prende-se com o nome de Deus: as duas 

primeiras e a últimas letras da palavra Disegno constituem a palavra Dio. Para 

                                                           
460 Ibidem, p. 142 
461 “(…) I declare that internal design in general is an idea that forms representations 

expressly and distinctly in the intellect of the intended thing that is, also, an integral part of the 

intellect” Federico Zuccaro (1543-1609) The Idea of Painters, Sculptors and Architects (1608) in 
Diane Lefaivre e Alexander Tzonis, The Emergence of Modern Arquitecture- a documentary 
history from 1000 to 1810, NY: Routlege, 2004, p. 168 
462 Anthony Blunt, Op. Cit., p. 142 
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Zuccaro, a palavra Disegno denota a ressonância e a imagem de Deus na nossa 

alma:  

Dieu scelle son droit et son privilége à travers son propre 
nom de DI, SEGN, O: ce qui, comme on le voit et comme on l’a 
dit, ne dénote rien d’outre que le signe de l’image et de la 
ressemblance divines en notre âme . 463 

  

Para Robert Klein foi Francisco de Holanda que desenvolveu 

conceptualmente a identidade entre as noções de Desenho e Ideia, identidade 

essa que Holanda formulou antes dos seus contemporâneos e que deu lugar, 

nos círculos maneiristas, a especulações cada vez mais ousadas, acabando por 

chegar, por volta de 1600, a esta arrebatadora epistemologia metafísica acerca 

do Desegno em Zuccaro.464 

 

 

                                                           
463 Frederico Zuccaro- “Le Mithe de la Peinture” in La Peinture, Texts Essenciels, Paris: La 

Rousse- Bordas, 1997, p. 34 
464 Robert Klein- Francisco de Holanda et les secrets de l’art, Lisboa: Colóquio nº 11, Dezembro 

de 1960, p. 9 
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4- O pintor como Deus in Terris: influência de Ficino 

em Holanda465 

 

 

 

Francisco de Holanda é testemunha e interveniente de uma certa 

alteração ideológica em pleno Renascimento que começa a privilegiar uma 

certa idealização artística, que apresente dignidade, beleza e graça, desde 

que não comprometa a coerência e a conveniência do decoro, preocupações 

sempre presentes na obra de Holanda. 

Dürer, por exemplo, apesar de introduzir medidas objectivas na arte, 

como a matemática, reconhece que o artista recebe de Deus um dom para 

criar num só dia aquilo que outro artista menos dotado só conseguirá fazer 

em muito tempo e com muita dificuldade. Opinião amplamente corroborada 

por Holanda, para quem o talento inato é uma condição indispensável para 

se ser pintor, ou nas suas próprias palavras: 

(…) porém saiba todo o homem que aprende a 
pintar, como inda todos os que têm engenho não são para 
ser pintores, porque muitos homens (…) que dizem que 
têm engenho para pintar (…) E está sabido que elles 
dizem o que é falso, porque taes fidalgos ou engenhos, 
inda que cem annos aprenderão, nunca grandes homens 
de pintar podiam ser.466 

 

Aspectos como este começam a fazer crer que estamos perante um 

novo tipo de personalidade artística com traços psicológicos bem vincados, 

não só com uma componente inata, mas também com uma espécie de 

ligação natural ao divino. Na obra de Holanda essa ligação faz-se 

primeiramente pela via da imitação. O artista imita Deus na sua actividade 

                                                           
465 O presente subcapítulo teve como ponto de partida o artigo intitulado “O Pintor como Deus 

in Terris: de Ficino a Francisco de Holanda” publicado na Revista Arte Teoria, CIEBA, Faculdade 
de Belas Artes, Universidade de Lisboa Nº 14/15, 2011/2012 
466 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 61 
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artística, que Holanda descreve como um Deus Pintor. A imitação de Deus é 

a primeira e a principal forma de legitimar e dignificar a actividade do pintor. 

O artista pretende ser no fim do Renascimento, uma espécie de 

expoente máximo do desenvolvimento humano, entendido como 

microcosmos e como manifestação da reunião entre conhecimento 

intelectual e capacidade de criar.  

Man not only uses the elements. He adorns 
them, which no brute does. Throughout the whole 
globe how marvellous is man’s culture of the earth! 
How stupendous is the construction of these buildings 
and the cities! How skilful is his use of water in 
irrigation! In inhabiting all the elements and cultivating 
them all, he performs the office of God.467 

 

Em Francisco de Holanda, o verdadeiro pintor é mesmo definido como 

alguém especial, que está acima do comum dos mortais e o seu carácter 

extraordinário e raro é-lhe atribuído por Deus: 

E não somente para ser perfeito e consumado em 
tal sciencia e tão profunda lho convem com uma nova 
graça nascer de Deos e de natural indole e rarissima; 
(…)468  

 

Esta graça, que no fundo é o talento do pintor, é aqui entendida numa 

acepção teológica, que se pode entender como uma certa iluminação divina. 

Na obra de Holanda, a noção de talento individual do artista e um certo 

determinismo divino de atribuição de uma graça não se contrariam, pelo 

contrário, esta última justifica, fundamenta e corrobora a primeira. 

Apesar de Holanda conferir à superioridade da Pintura e do pintor, um 

sentido metafísico cristão, não deixa de ser flagrante a influência marcante 

dos ideais humanistas do Renascimento, presente nesta metafísica do 

homem-artista criador, também presentes em Alberti, Leonardo e Pico della 

Mirandola.  

                                                           
467 Marsílio Ficino- Platonic Theology, Vol. 4, liv. XIII, cap. II, 3,  London: The I Tatto 
Renaissence Library, Harvard University Press, 2004, p. 173 
468 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1983, p. 54-55 
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Não só o artista mas o homem renascentista no geral, é investido de 

uma liberdade e responsabilidade, em que a sua acção, a sua praxis, passa a 

ser mais valorizada do que nunca.  

O louvor do talento humano coloca o homem entre o Céu e a Terra, 

conferindo-lhe a capacidade de decidir a sua própria natureza através da 

auto-realização, das suas escolhas que assentam na sua liberdade 

existencial. 

(…) Pic de la Mirandole: «O homme, de toi-même à 
ton gré modeleur et sculpteur («tui ipsius arbitrarius 
plastes et fictor») , puisses-tu te donner la forme qui te 
plaît!» Il y a un abîme entre la liberté qu’aurait l’homme 
d’accepeter ou rejeter la grâce de Dieu, et de choisir entre 
des impulsions qui lui sont propes, et qui ne doivent rien 
qu’à elles-mêmes.469 

 

A submissão à lei divina passa a dar lugar ao livre arbítrio que conduz 

a acção humana, bem patente no antropocentrismo dos humanistas 

italianos: 

Na sua fase optimista, Ficino e os seus amigos não 
perdem nenhuma oportunidade de exaltar o tempo 
presente em que os trabalhos do arquitecto, engenheiro e 
do pintor demonstram a nobreza do espírito humano: 
através do exercício da Razão organizadora, o homem 
torna-se deus in terris.470 

 

Para Ficino, o ser humano é um ser divino, que tem o desejo de ser 

Deus. A presença de atributos divinos no ser humano incitam-no a imitar 

Deus. Este desejo de ascender ao divino é natural ao humano tal como voar 

é natural ao pássaro, daí que Ficino defina o ser humano como um Deus na 

Terra: 

Est unique Deus In terris.471 

 

                                                           
469 Erwin Panofsky - L’Oeuvre d’art et ses significations, Paris: Éditions Gallimard, 1969, p. 126 
470 Eugénio Garin (direcção) – O Homem Renascentista, Lisboa: Editorial Presença, 1991, p. 183 
471 Marsilio Ficino, Theologia Platonica, Lib. XVL, cap. VI, 369 a  (16, 6) in Frederick Burwick- 

Poetic Madness and the Romantic Imagination, Pensilvania State University, 1996, p. 22 
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Podemos dizer com André Chastel, que em Ficino, a Cosmologia procede 

de uma análise estética.472 Ficino celebrou a perfeição do mundo e a 

dignidade absoluta do ser humano.  

O autor de tudo é designado como Artifex, ou arquitecto sublime. A 

Criação é organizada como um ser vivo onde cada parte tem uma função e 

faz parte do todo, ou como numa obra de arte em que tudo se encaminha 

para a obra final. A relação entre o mundo, as criaturas e Deus, é a mesma 

que entre a obra de arte e o seu autor. O universo é considerado a primeira 

obra de arte e o protótipo de todas, o seu autor é um criador perfeito. É esta 

perfeição estética que se pressente na criação artística: 

Tous artiste reste présent dans son ouvrage; ansi le 
Créateur «a pu, su et voulu rendre son oeuvre aussi 
senblable à lui que possible»473 

 

Esta dependência do modelo divino enquanto fundamento para a criação 

artística é também a maior preocupação de Francisco de Holanda, e em 

ambos somos impelidos para a Teoria das Ideias e Teoria da Reminiscência 

platónica. O mundo, enquanto criação divina, manifesta-se conforme o 

modelo eterno que reside no pensamento divino.474  

A alma humana, para Ficino, é simétrica à de Deus, pela sua capacidade 

de se dirigir à totalidade do Real. 

Também Dürer, leitor atento de Ficino, expõe uma posição semelhante, 

mas transpõe-a da dimensão do humano, directamente para a dimensão 

específica do artista: 

«La deidad que tiene la ciencia del pintor hace que la 
mente del pintor se transmute en semejante a la mente 
divina, ya que procede libremente a la creación de 
diversas esencias, de distintos animales, plantas, frutos, 
paisages, campos, etc…»475  

 

                                                           
472 André Chastel- Marsile Ficin et l’Art, Genève: Librairie E. Droz, 1954, p. 57 
473 Ibidem, p. 58 
474 “Nous vivons dans le temple du grand architecte: cette antique métaphore retrouve dans 
l’oeuvre de Ficin comme dans celle d’Alberti une puissante actualité, elle revient constamment 

pour désigner l’économie supérieur du monde complet” Ibidem, p. 59 
475 Panofsky, Idea- Contribucíon a la historia del arte Madid: Ediciones Cátedra, S. A. 1977, 
nota de rodapé nº 303, p. 111 
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À Arte divina, que se exprime absolutamente ou de forma animante 

como diria Francisco de Holanda, corresponde a actividade artística humana, 

ou a pintura inanimante. 

À l’art divin qui s’exprime absolument, on l’a vu, dans 
la beauté du monde, répond l’activité artistique de 
l’homme qui tire intégralement parti de celle-ci. Le 
grand jeu divin trouve sa replique dans les modalités 
du jeu et du travail humains qui l’imitent et le 
rejoignent exactement.476 

 

 A criação divina encontra réplica na acção e na criação humana, que a 

imita.477 É através da criação que o ser humano demonstra sobretudo o seu 

génio e a sua semelhança com Deus, o artifex divino.478 

O elogio ao ser humano centra-se na sua semelhança com o 

divino, no seu poder criativo. 

 
(…) la puissance humaine est à peu prés semblable à la 
nature divine; ce que Dieu crée dans le monde par sa 
pensée, l’esprit (humain) le conçoit en lui-même par l’acte 
intellectuel, l’exprime par la langage, l’écrit dans ses livres, 
le figure par ce qu’il construit dans la matière du 
monde.479 

 

O elogio ao humano é feito em função da sua posição, semelhante à 

divina, o poder de concepção e produção de formas é o vestígio do poder 

divino no ser humano: 

A Pintura (…) é emitação de Deus e da natureza 
prontíssima.480 

                                                           
476André Chastel- Marsile Ficin et l’Art, Genève: Librairie E. Droz, 1954, p. 59 
477Marsilio Ficino, Platonic Theology, Vol. 4, liv. XIII, cap. III, 2, London: The I Tatto 

Renaissence Library, Harvard University Press, 2004, p. 171,  “(…) man imitates all the Works 
of divine nature, and perfects all the works of lower nature, correcting and emending them. 

Man’s power is very like the power of divine nature, since man rules himself through himself, 

that is, through his own counsel and art.” 
478 “Si la providence divine est la condition d’existence du cosmos entier, l’homme qui veille sur 

tous les êtres, vivants ou nons, de l’univers, est bien une sorte de dieu. Il est le dieu dês bêtes 
dont il se sert, qu’il gouverne, qu’il eduque. Il est le dieu des éléments où il fait son séjour et 

don’t il a l’emploi; il est le dieu de tous matériels qu’il traite, modifie, et transforme. Et cet 
homme qui règne physiquement sur tant de choses, et tient la place de la divinité immortelle, il 

est hors de doute qu’il est aussi imortel” Marsilio Ficino- The. Plat. XV, 3, Opera, p. 393 citado 
em  André Chastel, Op. Cit. p. 60 
479 Ibidem, p. 60 
480 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 26 
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Também Dürer vê na criatividade artística uma origem divina e uma 

semelhança entre a mente artística e a mente de Deus: 

He shares with God the power to “create”; and the 
very “ideas of which Plato writes” appear in Durer’s text, 
not as the unchangeable foundation of knowledge, but as 
the inexhaustible source of novel inventions, “incognita 
prius”.481 

 

Como forma de defender a justa remuneração aos verdadeiros artistas, 

Dürer também usará o argumento da semelhança entre o artista e Deus: 

Pues (los reys poderosos) hacían ricos a los mejores 
artistas y los honraban. Pues pensaban que los muy 
sabios ostentaban una semejanza com Dios.482 

 

O tema da Dignidade Humana, era muito caro à Renascença, e sendo 

um tema que estava na ordem do dia, é também um tema que nos remete 

para a autoridade da patrística e dos textos Herméticos. Asclépio por 

exemplo celebra o poder artístico do ser humano, denominando-o magnum 

miraculum483 

A relação entre o pensamento artístico e as suas criações, e o 

pensamento divino e criação do mundo, não foi uma invenção de Holanda, 

nem do Renascimento, estando já presente na Filosofia medieval: 

Así, la filosofía medieval de hecho interpretó el 
processo de la creación artística no como si quisiera 
exaltar la obra de arte comparando al artista con el «deus 
artifex» o con el «deus pictor» (…)484 

 

Em Ficino, a grandeza do ser humano é um dos seus grandes temas 

filosóficos. Ele tenta demonstrar essencialmente que a origem dessa 

                                                           
481 Erwin Panofsky- The Life and Art of Albrecht Durer, Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1955, p.  281 
482 Dürer, LF, Nachlass, p. 295, 9, in Raymond Klybansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturno y 
la Melancolía, Versión Española de Maria Luisa Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 2006, p. 328 
483 Asclépius - Hérmetica (The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius)  English 

translation with notes and introduction of Brian P.Copenhaver) Cambridge University Press, 

1992, p. 14 
484 Erwin Panofsky – Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1977, p. 38 
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grandeza é incompreensível se não for atribuída ao seu lado divino e à 

imortalidade da alma. 

Essa capacidade criadora prova à evidência que o homem 
não é um ser da natureza, mas um demiurgo que se 
aparenta com Deus.485 

 

Para Francisco de Holanda, a capacidade criadora do humano está em 

permanente relação com a divina. A pintura humana imita e reflecte a 

criação divina numa relação de dependência estrutural e mimética: 

A santa pintura (…) é um novo mundo do homem e seu 
próprio reino e obra, assim como o mor mundo é próprio 
de Deus derivado um do outro.486 

 

No Livro XIII, capítulo III da Teologia Platónica, Marsílio Ficino faz um 

intenso elogio à dignidade humana, realçando as qualidades que distinguem 

o ser humano dos animais. Essencialmente aquilo que mais o espanta e 

maravilha na natureza humana é a sua capacidade de criação, o seu 

engenho e a sua persistência em tentar sempre melhorar: 

(…) what is marvellous is that human arts make on 
their own whatever nature itself makes: is as if we were 
not her slaves but her rivals (…) 

 Man’s power is very like the power of divine nature, 
since man rules himself, that is, through His own counsel 
and art: uncircumscribed by tne limits of corporeal nature, 
he emulates the individual work of higher nature. (…)487 

 

Ficino exalta a rivalidade entre o ser humano e a natureza, fazendo 

sobressair a sua independência face a esta, que se traduz numa série de 

engenhos e invenções que vão desde a agricultura ao uso de roupas e à 

invenção de uteis e brilhantes instrumentos. No fundo exalta a capacidade 

do ser humano colocar animais e natureza ao seu serviço. Esta visão 

antropomórfica da natureza, levada ao extremo, dará origem a uma visão 

cada vez mais ilimitada do poder do humano perante a natureza, como por 

                                                           
485 Hélène Védrine- As Filosofias do Renascimento, Lisboa: Publicações Europa-América, 1974, 

p. 36 
486 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1983, p. 28  
487 Marsilio Ficino- Platonic Theology, Vol. 4, liv. XIII, cap. III, 2,  London: The I Tatto 

Renaissence Library, Harvard University Press, 2004, p. 171 
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exemplo o paradigma positivista do séc. XIX, que conduzirá à exploração da 

natureza e dos animais, da qual sofremos hoje, duras consequências. 

É perspectiva de Ficino, lembra a antiga máxima de Protágoras: o 

homem é a medida de todas as coisas, que foi certamente uma fonte dos 

humanistas. A exaltação da capacidade criativa do ser humano, é um 

fundamento da dignidade humana e ressonância das ideias divinas em nós: 

À velha pergunta medieval: como conceber as relações 
entre razão e revelação?, ele substituiu-a por uma 
pergunta original: que deve ser o homem para que, de 
Platão a Cristo, passando por Pitágoras e Hermes 
Trimesgisto, uma mesma interrogação se lhe imponha? 
E respondeu: um ser quase divino. 488 
 

Pode dizer-se que no Renascimento a concepção do ser humano evoluiu 

de instrumento divino, para criador de obras divinas, posição verdadeiramente 

humanista e que se manifestou na teoria artística italiana através de vários 

autores, como Lomazzo, Vasari, Zuccaro, Pacheco, etc. 

«Como el pintor Señor de toda clase de gente y de 
todas las cosas. Si el pintor quiere ver bellezas, que le 
cautiven, él es dueño de crearlas, y si quiere ver cosas 
monstruosas, que asusten, o que sean cómicas y ridículas 
o dignas de compasión, él es su dueño e Dios»489 

 

Podemos sentir em Francisco de Holanda uma ressonância deste elogio 

do ser humano, não só naquilo que de comum tem com a tendência humanista, 

mas sobretudo nesta aproximação da dimensão humana à dimensão divina, 

legitimada não só pela capacidade de criar mas também pelo lado “divino” do 

humano, que se opõe ao seu lado animal, isto é, o pensamento e a imaginação, 

motores primordiais da criatividade.  

 O artista, pelo exercício de sua arte, tem mais do que os outros 

homens, o privilégio de chegar até Deus «em casto spirito»490, de o contemplar 

e de o representar. 

So man who universally provides for all living and non-
living things is a kind of God. (…) He who rules over the 

                                                           
488 Hélène Védrine- Op. Cit. p. 37 
489 Lomazzo, Trattato II, 14, pág. 159 em Panofsky, Idea- Contribucíon a la historia del arte 
Madid: Ediciones Cátedra, S. A. 1977, p. 111 
490 Francisco de Holanda- Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1983, p. 67 
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body in so many and in such important ways, and who 
performs the role of immortal God is undoubtedly himself 
immortal.491 

 
O século XVI, é o que louva com mais veemência os artistas pela sua 

criatividade, como fonte do seu poder e da sua superioridade face ao comum 

dos mortais: 

Un mortel doté d’un tel pouvoir n’est plus un homme, 
il est un vérité, «divin»: divino, l’épithète fut apliquée par 
ses contemporain à Michel-Ange, avant de l’être à une 
foule d’artistes de moindre envergure, jusqu’a la diva qui 
chante sur la scène d’opéra.492 

 

Apesar de toda a influência que Ficino exerceu sobre os artistas e os 

teóricos de arte do seu tempo, ele não se dedicou a teorizar sobre arte. 

Como verdadeiro platónico, deveria ter em mente a crítica feita por Platão 

aos artistas e por isso não o poderia fazer. Foi Dürer que fez uma ponte 

entre Marsilio Ficino e os artistas, ao incluir os artistas, arquitectos pintores e 

outro tipo de “artífices” na categoria de “Melancólicos”, enquanto portadores 

da marca do Génio. Convém lembrar que na abordagem do Tipo Melancólico, 

Ficino incluía apenas tal como Aristóteles, os poetas, os políticos e os 

estetas. Dürer, talvez influenciado por Agrippa, irá definir os artistas como 

melancólicos de tipo I, os imaginativos. Talvez daí venha a motivação para o 

título da sua famosa gravura: Melancolia I493. 

Em L’oeuvre d’art et ses significations, Panofsky, faz uma citação de um 

crítico de arte do século XVI que é bem reveladora de uma espécie de 

rivalidade entre o humano e Deus: 

En Angleterre, un critique d’art du XVIe siècle declare: 
«Le vrai poète faiy comme Dieu qui, sans metre 
aucunement en peine sa divine imagination, fit surgir 
l’univers du néant, sans meme de modéle ni de moule»494 

 

                                                           
491 Marsilio Ficino, Platonic Theology, Vol. 4, liv. XIII, cap. III, 2,  London: The I Tatto 

Renaissence Library, Harvard University Press, 2004, p. 175 
492 Erwin Panofsky  - L’Oeuvre d’art et ses significations, Paris: Éditions Gallimard, 1969, p. 129 
493 Ver Fig. 15 
494 George Puttenham, The Art of English Poesie, London, 1589, citado em Erwin Panofsky- 

L’oeuvre d’art et ses significations, Paris: Éditions Gallimard, 1969, p. 129 
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A imitação de Deus não é, em momento algum, uma limitação à 

criatividade artística. Toda esta metafísica da criação do mundo, enquanto 

pintura animante, esta fundamentação divina para o poder criativo do pintor, 

pode ser entendida como uma forma de legitimar a Pintura, associando-a a 

uma génese divina e intelectual.  

A tarefa primordial do Pintor é imitar Deus no acto da Criação, com a 

ajuda das Ideias, numa clara alusão à Teoria da Reminiscência de Platão. 

Diz-nos Miguel Ângelo no Livro Segundo do Da Pintura Antiga, que a boa 

Pintura não é senão imitar com o ofício de Deus:  

(…) a boa pintura não é outra cousa senão um terlado 
das perfeições de Deos e uma lembrança do seu pintar495 

 

O Artista, enquanto Deus in Terris, é: destruidor da natureza e criador de 

novos mundos do homem e para o homem496. 

                                                           
495 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 236 
496 Ibidem, p. 28 
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5 – O Furor Divino ou o êxtase criativo em Francisco de 

Holanda e suas fontes 

 

 

 

 A definição que Holanda dá de Ideia, conduz-nos necessariamente ao 

conceito de Inspiração. Apesar dos traços de originalidade presentes na sua 

visão acerca da origem da Pintura, enquanto ideia na mente do pintor, esta 

tem por um lado, raízes na Antiguidade e por outro, na própria Filosofia 

renascentista, que lhe era contemporânea. 

 Em Holanda há uma forte preocupação em definir o verdeiro artista 

como aquele que é original, que retira de dentro do seu entendimento 

imagético algo de novo. Este é sempre original e sem precedentes, à 

imagem de Miguel Ângelo. 

 A faculdade da Imaginação é para Holanda o lugar onde se desenvolve a 

Ideia. A vontade do artista irá depois, ainda em seu pensamento, seleccionar 

e conceber com grande cuidado a figura que há-de fazer, tratando-se de 

uma longa meditação onde imaginando, o artista escolhe umas coisas e 

rejeita outras. Quando este processo se encontra assegurado na mente do 

artista, então pode-lhe parecer que tem já feito a môr parte d’ella.497  

Como n’este ponto elle se tever, porá velocissima 
execução a sua ideia e conceito, antes que com alguma 
perturbação se lhe perca e deminua: e se ser podesse 
pôr-se com o stylo na mão e faze-la com os olhos 
tapados, melhor seria, por não perder aquele divino furor 
e imagem que na fantesia leva.498 

 

 O divino furor, de que nos fala Holanda, é um conceito que no seio da 

Filosofia renascentista e florentina estava muito em voga. Há uma 

equivalência evidente entre o conceito de “furor divino” e o de Inspiração.  

                                                           
497 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1983, p. 91 
498 Ibidem, p. 93 
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 Este conceito, adoptado pela Academia de Careggi, tem a sua origem na 

Antiguidade Clássica. A recuperação desse conceito nasce em parte do 

fascínio pelos clássicos, da leitura apaixonada de Platão e em especial 

através das traduções de Platão feitas por Marsílio Ficino e de outros autores 

da Antiguidade. 

 Landino, em 1482, num comentário acerca de Dante, afirma, 

parafraseando Platão que a origem da Poesia é o Furor Divino: 

Ma che l’origine della Poesia sai piú eccelente che l’origine 
delleart umane, si manifesta (…) perche il divino furore, 
onde há origine la poesia, e piu excellente che la 
eccellenzia umana onde hanno origine le altri arti.499 

 

 Christoforo Marsuppini, comentador de Ficino, tendo em mente o diálogo 

Fedro de Platão, defende que há quatro tipos de Furor Divino: o furor 

poético, o dos mistérios sacerdotais, o dos profetas e o do amor: 

La Poésie dépend des Muses, le mysterère de Bacchus, la 
divination d’Apollon et l’amour de Vénus.500 

 

 A grande referência destes dois humanistas é Platão, em particular o 

segundo Discurso de Sócrates em Fedro, onde este irá tecer uma série de 

considerações acerca da Mania, ou loucura inspirada pelas musas. A arte de 

adivinhar o futuro é a maniké ou arte delirante. Aqui, delírio não é um 

conceito negativo, pelo contrário, é uma virtude, porque tem uma origem 

divina. A loucura inspirada pelos deuses é pela sua beleza, superior à 

sabedoria da qual os homens são autores: 

Seja quem for que, sem a loucura das Musas, se 
apresente nos umbrais da Poesia, na convicção de que 
basta a habilidade para fazer o poeta, esse não passará 
de um poeta frustrado, e será ofuscado pela arte poética 
que jorra daquele a quem a loucura possui.501 

 

                                                           
499 Landino, Dante con l’espositioni  in Concetta Carestia Greenfield, Humanistic and Scholastic 
Poets, 1250-1500, Toronto, Associeted University Press Inc., 1981, p. 227 
500 Christoforo Marsuppini Conv, VII, 13 et 14; in André Chastel, Marsile Ficin et l’Art, Genève: 
Librairie E. Droz, 1954, p. 129 
501 Platão- Fedro. (245 a) Lisboa: Guimarães Editores. 1994, p. 56 
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 No Da Pintura Antiga, Francisco de Holanda associa o Furor Divino ao 

acto de desenhar, por sua vez fundado na criação divina. Na Antiguidade e 

no Humanismo de Ficino, o furor Divino é entendido essencialmente como 

uma inspiração que dá origem à criação poética. Apenas à Poesia é dado o 

privilégio da inspiração, como se as Artes Visuais apenas dependessem da 

técnica e da aprendizagem, tendência já presente na própria Antiguidade 

Clássica. 

 Para Ficino, o Furor Divino é uma iluminação divina, que só pode ser 

contemplada em cegueira502, no interior, talvez por isso Holanda enfatize a 

necessidade do pintor desenhar com os olhos tapados503. Ficino não tendo 

em mente a actividade do pintor, é portador de uma corrente neoplatónica 

que tendia a valorizar a vida interior: 

Ficin avait abordé de bonne heure ces themes fournis par 
le Phèdre; un épître de jeunesse (1457) esquissait déjà la 
théorie de l’enthousiasme: il ouvre à l’âme une vision 
intense et féconde qui l’arrache à la médiocrité: poesis a 
divino furore, furor a Musis, Musae vero a Jove 
proficiscuntur.504 

 

 Apesar de Platão ter sido a grande fonte do conceito de Furor Divino, 

que maravilhou estes humanistas, podemos encontrar na Antiguidade 

Clássica outros registos, não só filosóficos mas também poéticos, que não só 

podem ter influenciado Platão como podem ter influenciado também estes 

autores do Renascimento ávidos da leitura e da tradução dos textos 

clássicos. 

  A Poesia era para os gregos uma manifestação artística que não cabia 

na categoria da Techné, isto é, não dependia de canons nem de leis 

universais, mas sim da Inspiração. A Poesia estava acima de todas as artes. 

Havia Musas para todos os tipos de poesia: lírica, elegíaca, erótica, tragédia, 

                                                           
502 “Consider how divine acuity flourished in Homer: though blind and destitute, he saw so 

many mighty deeds and sang about them so well that Plato asserted that all the human and 
divine arts alike met in him.” Marsílio Ficino- Platonic Theology Volume 4, Books XII-XIV, 

London:  The I Tatti Renaissance Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
2004, p. 179 
503 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, INCM, p. 93 
504 André Chastel, Marsile Ficin et l’Art, Genève: Librairie E. Droz, 1954, p. 130 
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comédia e relacionadas com estas surgiram também musas associadas à 

música e à dança, artes que sempre estiveram associadas à poesia, mas 

nunca houve Musas de Artes Visuais. A Poesia precede o pensamento 

racional e estruturado que caracteriza a Filosofia e a Estética. Antes da 

Filosofia, o pensamento dominante é o mitológico e a Poesia é a sua mais 

elevada expressão. A poesia expõe pela primeira vez na Grécia Antiga o 

pensamento estético. 

Podemos encontrar em Homero, uma série de questões 

eminentemente estéticas, como por exemplo: De onde vem a poesia? Qual é 

o objectivo da Poesia? Qual o efeito da poesia nos seres humanos? Para 

Homero, a Poesia produz beleza, é como um feitiço, um encantamento. A 

poesia não é vista como uma arte autónoma, mas como um privilégio que 

vem dos deuses. A sabedoria dos poetas vem das Musas505. Os poetas são 

louvados acima de todos os mortais, pois a eles as Musas amam e ensinam 

(Odisseia, VIII, 487). 

Também Teógnis afirma num dos seus poemas, que a origem da 

Beleza é divina, não pertence ao domínio dos humanos:  

Musas e Graças, filhas de Zeus, que (…), cantaste 
um belo poema: o belo é nosso, o não belo não é nosso: 
esse epos passou por bocas imortais.506 

 

A beleza dos poemas é a prova de sua origem divina, pois o que é 

belo pertence aos Deuses, e a beleza dos Deuses é superior a todo o 

conhecimento humano.  

No início da sua Teogonia, Hesíodo507 clama pelas suas musas 

inspiradoras, são elas que ensinam a Hesíodo o belo canto e que pelas suas 

palavras afirmam:  

Sabemos contar muchas mentiras que parecen 
verdades, y sabemos tambíen, cuando queremos decir 
esas verdades.”508 

                                                           
505 Homero - Íliada, II, 484 “Et maintenant, dites-moi, Muses, habitantes de l’Olympe – car vous 

êtes, vous, des déesses: partout présentes, vous savez tout, nous n’entendons qu’un bruit, 

nous, et ne savons rien “  Homère- Íliade, Tome I, Paris: Les Belles Lettres, 1937, p. 48 
506 Teógnis. in J. Carrière (org.). Poèmes élégiaques. Paris: Les Belles Lettres, 1975, p. 15 
507 Ver Figura 16 
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 Demócrito, tradicionalmente considerado um filósofo pré-socrático, o que 

cronologicamente é um erro, uma vez que foi contemporâneo de Sócrates, 

considera a criatividade um estado especial da mente, diferente do vulgar. 

Esta tese dará origem à associação entre Inspiração e “possessão divina”, ou 

“loucura das musas”: 

     J’ai souvent oui-dire (cette opinion passe pour avoir 
été transmise par Démocrite et Platon dans leurs écrits) 
qu’il n’y a point de véritable poete sans accompagnement 
d’enthousiasme et sans une inspiration qui tient Du 
délire.509 

 

Demócrito faz depender de forma decisiva o talento artístico, não 

tanto da possessão das musas, mas da loucura, como um estado especial da 

mente: 

   “Tudo o que um poeta escreve com entusiasmo e 
sopro sagrado é, sem dúvida, belo.” (Fragm. 18)510 

 

 Demócrito, segundo Cícero, nega que alguém possa ser um grande 

poeta sem uma certa dose de loucura: 

Démocrite n’a-t-il pas dit que sans délire il n’est 
point de grand poète et Platon n’a-t-il pas exprimé la 
même idée?511 

 

O pensamento de Demócrito não nos chegou de forma estruturada ou 

sistemática. Podemos encontrar vestígios do seu pensamento noutros 

autores da Antiguidade, que dão testemunho da coerência da sua posição 

face a este tema:   

     Demócrito acreditou que o génio é mais fecundo 
que uma arte pobre e excluiu do Helicão os poetas 
saudáveis... 512 

                                                                                                                                                                          
508 Hesíodo- La Teogonia, Los Trabajos y los Dias, El Escudo, Madrid: Libreria Bergua, s.d., p. 

28 
509 Cícéron, De L’orateur Livre II, XLVI, 194, Paris, Les Belles Lettres, 1927, p. 85 
510 Demócrito- Fragmento 18 in Quintus Horatius Flaccus- Arte Poética, tradução e notas de 

Mauri Furlan, nota 65, http://www.latim.ufsc.br/986ED7F3-3F3A-4BC2BBE3A3514D872AC1.html 
511 Cicéron, De la Divination, Du Destin, Académiques, Paris: Librairie Garnier Frères, s. d., Livre 

I, XXXVII, p. 72- 73 
512 Horácio- Arte Poética in A Poesia Clássica- Ariatóteles, Horácio, Longino. São Paulo: Editora 

Cultrix, s.d., p. 63 
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Estas afirmações que antecedem os diálogos platónicos são as 

primeiras reflexões acerca da origem da criatividade, e tanto estas como as 

de Homero, terão influenciado certamente Platão. 

Em Íon, Platão defende que não é através da aprendizagem que os 

poetas criam os seus belos poemas, mas porque estão possuídos, numa 

espécie de êxtase criativo. Neste diálogo Platão desresponsabiliza totalmente 

o poeta do seu poder criador, fazendo-o depender integralmente da 

inspiração divina:  

Com efeito, o poeta é uma coisa leve alada, 
sagrada; e não consegue criar, antes de sentir a 
inspiração, de ficar fora de si e o pensamento não habita 
mais nele; até que tenha essa aquisição, todo homem é 
incapaz de compor e de proferir oráculos. Então, já que 
não é por técnica que eles fazem e dizem muitas e belas 
coisas sobre os acontecimentos, como tu sobre Homero, 
mas por parte divina; cada qual é capaz de compor de 
maneira bela só naquele género para o qual a Musa o 
precipitou (…)513 

 
Para Platão, nenhum poeta, se for bom, é dono do seu saber, ele é 

inspirado e possuído, essa é a causa dos seus belos poemas.514 Neste 

diálogo, Sócrates acaba por concluir que, se o talento do poeta não depende 

da sua técnica ou dos seus conhecimentos, então como técnico Íon é um 

ignorante, mas como poeta é um ser divino, uma vez que, é um favorito dos 

deuses, em contacto com as musas.515 

Para Ficino a inspiração não é apenas um abandono da mente às 

forças irracionais como defendera Platão, pelo contrário, trata-se de uma 

                                                           
513 Platão- Ion, Lisboa: Edições Inquérito, 1988, (534c) p. 51 
514 “Não é a habilidade nem o conhecimento que lhes permite dizer esses versos, mas um poder 
divino. É por isso que o deus lhe rouba o intelecto enquanto os usa como escravos, tal como 

faz com os profetas e os adivinhadores. Não é o seu intelecto que nos fala mas o próprio deus 

que ganha voz através deles.” Ibidem, (534d) p. 53 
515Também na Apologia de Sócrates, Platão reforça este carácter ignorante do poeta, 

lembrando que eles nada sabem sobre aquilo que escrevem: “Tomando de entre os poemas 
desses homens  aqueles que me pareceram de composição mais cuidada, pedi aos autores que 

mos explicassem, (…). Tenho até vergonha, (…) quási todos os circunstantes eram mais hábeis 
na explicação dos poemas do que os próprios autores! Ocorreu-me então que os poetas não 

produziam as suas obras por virtude de sciência própria, mas por inspiração natural, por uma 

exaltação semelhante àquela que move os adivinhos e os profetas: também estes recitam 
coisas muito belas, sem que saibam nada do que dizem.” Platão- Apologia de Sócrates, Porto: A 

Renascença Portuguesa, 1923, p. 35 



259 

 

operação extraordinária da mente do génio, onde entram em acção a 

memória, a inteligência e a sensibilidade516. Ficino através dos seus 

comentários de Fedro e de Íon de Platão, é portador de um novo tipo de 

Homem, que corresponde aos anseios da Renascença: 

En s’employant ainsi à justifier, à grandir un type 
d’homme séparé du commun par des intuitions qui le 
rendent fascinant et irrésistible, l’Académie a promu un 
nouvel ideál, accueilli, au siècle suivant, sans hésitation 
par les poètes et par les théoriciens de l’art (…): l’idée que 
certains êtres singuliers(…)517 

 

Seguindo a interpretação platónica, Ficino defende que quem está 

vulnerável a este tipo de êxtases, são sobretudo os poetas por intermédio da 

possessão divina ou da loucura: 

First without God individual men, even after a long time, 
can scarcely acquire the individual arts, yet the legitimate 
poets, such as Plato held Orpheus, Homer, Hesiod and 
Pindar to be, inserted into their works the particular signs 
and subject matters of all arts. Second, poets in frenzy 
sing of many things, and marvellous ones at that, which a 
little later, when their frenzy has abated, they themselves 
do not sufficiently understand: it is as if they had not 
pronounced the words but rather God had spoken loudly 
through them as through trumpets. Third, (…) some of 
the poets were mad, as was said of Homer and Lucretius; 
but others were uneducated as Hesiod (…)518 

 

 Para além disto, há neste autor uma tendência claramente astrológica, 

cosmológica e mística, como é próprio do seu pensamento, atribuindo a 

origem do furor às esferas mais elevadas do cosmos.519 

                                                           
516 “In the arts of men four excellent gifts of our racional soul are most striking: a lightning fast, 

perspective acuity, a memory that is stocked and well-nigt imperishable, a razor-edged ability to 

predict future events, and an ability to deploy a huge vocabulary.” Marsilio Ficino- Platonic 
Theology Volume 4, Books XII-XIV, London:  The I Tatti Renaissance Library, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts, 2004, p. 179 
517 André Chastel, Marsile Ficin et l’Art, Genève: Librairie E. Droz, 1954, pp. 130- 131 
518 Marsilio Ficino- Platonic Theology Volume 4, Books XII-XIV, London:  The I Tatti Renaissance 
Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2004, p. 127 
519 Ficino atribui o Furor Divino aos Profetas e Santos, também susceptíveis a entrar em 

extases, ou a terem revelações divinas, como é o caso de São Paulo, muito admirado pelos 
neoplatónicos.; “His writings demonstrate that the divine theologian Paul, in the divine 

abstraction of his soul, ascended to the third heaven of the celestial hierarchies.” Marsilio 



260 

 

 Em Francisco de Holanda este carácter singular é uma característica 

fundamental na identificação do artista, como analisaremos no último 

capítulo desta investigação, e Miguel Ângelo é a personificação desta teoria, 

que Holanda partilha com os teóricos de arte, filósofos e poetas que 

frequentam a Academia de Careggi, e da qual o conceito de Furor Divino, 

entendido como o poder da inspiração é a sua pedra de toque.520 

 O texto neoplatónico Do Sublime, cujo autor a tradição atribuiu a 

Longino, mas que na verdade permanece anónimo, é um texto que mais do 

que definir o sublime, parece lançar as bases para a caracterização do Génio 

tal como a modernidade o irá entender. Longino, mais que definir a 

qualidade inefável do sublime, pretende sobretudo identificar as suas causas. 

Para o autor as fontes do sublime são determinadas capacidades humanas: 

certa elevação do espírito para se poder formular elevadas concepções; o 

afecto veemente e cheio de entusiasmo, capaz de provocar paixões 

inspiradas, uma certa disposição das figuras do pensamento e de dicção, que 

seriam uma espécie de desvios provenientes da imaginação e criatividade, e 

ser capaz de formular de forma nobre, e compor de forma magnífica, 

dignificante e elevada. O que podemos constatar é que tanto a capacidade 

criativa do poeta, como o efeito da poesia no ouvinte, é descrita como um 

furor divino, ainda que não com esses termos: 

É da natureza da nossa alma deixar-se de certo modo 
empolgar pelo verdadeiro sublime, ascender a uma altura 
soberba, encher-se de alegria e exaltação, como se ela 
mesma tivesse criado o que ouviu.521  

  

 Longino parece quase descrever a corrente magnética descrita no Íon de 

Platão, a grande diferença reside contudo numa atribuição desta exaltação à 

                                                                                                                                                                          

Ficino- Platonic Theology Volume 4, Books XII-XIV, London:  The I Tatti Renaissance Library, 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2004, p. 129 
520 “C’est au moment ou l’arquitecture, la sculpture, la peinture, commenceront à se fixer un 

système de règles, et auront fait le tour de leurs modèles, que la théorie de l’inspiration sera 
invoquée; elle rencontrera alors dans les milieu artistiques du «maniérisme» le même succès 

que chez les poètes humanistes, à la fin du Xve siècle.” André Chastel, Marsile Ficin et l’Art, 
Genève: Librairie E. Droz, 1954, p. 133 
521 Longino- Sublime in Arte Poética in Poesia Clássica- Aristóteles, Horácio, Longino, São Paulo: 

Editora Cultrix, s.d., p. 76 
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própria mente do artista, ao seu poder criador e não a uma possessão divina 

ou a uma causa exterior ao próprio artista.  

 Enquanto as suas fontes, nomeadamente Marsílio Ficino, tendiam para 

conceder esse dom extraordinário aos poetas, aos filósofos, aos 

apaixonados, aos visionários e aos profetas522, Holanda tem o mérito de 

conceder o conceito de Furor Divino ao Pintor, atribuindo ao Esquiço, que 

são as primeiras linhas ou traços que se fazem com a pena, ou com o 

carvão, dados com grande mestria e depressa523, a sua mais elevada 

expressão. 

 Holanda também é marcado pela tendência renascentista de unir a 

noção antiga de furor criativo, com a noção medieval de Deus Artifex, 

criador, como vimos no subcapítulo anterior, e como bem sintetiza a 

seguinte citação: 

La Renaissance revint à cette interprétation hellénistique 
de la théorie platonicienne des furores. Mais le concept 
Renaissance du divino artista, de l’«artiste divin», avait 
une double racine. Il ne dérivait pas seulement de la 
théorie platonicienne de l’enthousiasme poétique, mais 
aussi de l’idée médiévale de Dieu le Père conçu comme 
artiste, comme architecte de l’univers.524 

                                                           
522“L’ars platonica ne concerne pas directement les arts plastiques mais le succès de la doctrine 

invitait fatalement à leur appliquer tôt ou tard la théorie du «souffle divin», comme aux autres 
«disciplines libérales», au nombre desquelles, l’Académie est d’accord pour les placer.” André 

Chastel, Marsile Ficin et l’Art, Genève: Librairie E. Droz, 1954, p. 133 
523 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 98 
524 Rudolf & Margot Wittkower, Les enfants de Saturne, Psycologie et comportement des 
artistes, de l’Antiquité à la Révolution française, trad. Daniel Arasse, Paris: Macula, 1985, p. 123 



262 

 

    



263 

 

Capitulo VI 

 

Caracterização da personalidade artística na obra 

de Francisco de Holanda: fontes, sustentação 

ideológica e abordagem das suas repercussões 

 

 

1- O carácter excepcional do artista na obra de Holanda  

 

 

 

Holanda aborda claramente a natureza psicológica e social dos artistas, 

caracterizando a personalidade do verdadeiro artista como excepcional, 

afirmando que os artistas são estranhos, de conversação difícil e que se 

sentem incompreendidos. Esta difícil personalidade não se deve à soberba ou 

à arrogância, mas ao facto de estes espíritos iluminados estarem muito 

ocupados com altas imaginações. A Pintura é entendida como um dom divino 

e inato que confere uma superioridade e excepcionalidade ao pintor. 

Se por um lado no Da Pintura Antiga podemos falar de uma 

concepção mais metafísica da personalidade do pintor, é nos Diálogos em 

Roma, que Holanda fará uma reflexão mais sistemática da situação social 

das artes e dos artistas no geral e em Portugal em particular. Será através 

da presença de Miguel Ângelo nestes diálogos, e pela sua voz, que serão 

analisadas as principais questões da arte e dos artistas do séc. XVI. 

 O primeiro diálogo, cujos principais temas são, a apologia da pintura 

italiana e a crítica à pintura flamenga, aborda pela primeira vez, a natureza 

psicológica e social dos artistas. Miguel Ângelo, a figura aguardada com 
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grande entusiasmo, responde a uma série de elogios tecidos em estilo 

cortesão, com um queixume: 

 Há muitos que afirmam mil mentiras, e uma é 
dizer que os pintores eminentes são stranhos de 
conversação incomportabel e dura, sendo elles de humana 
condição. E assi os nesceos, e não os moderados, os 
julgam por fantásticos e fantasiosos, sofrendo com grande 
dificuldade taes condições num pintor.525  

 

Apesar da aparente contradição, Miguel Ângelo afirma logo de seguida 

que só quem realmente possui tão estranhas características é verdadeiro 

pintor: 

É bem verdade que tais condições num pintor não 
se acham senão onde há pintor, que é em poucas partes, 
como em Itália, onde há a perfeição das coisas.526  

 

Itália, onde em pleno Renascimento alguns artistas gozavam já de um 

elevado estatuto, era um terreno fértil para os caracteres fortes e 

individualizados dos artistas que se começavam a fazer sentir. Ao contrário 

do que acontecia em Portugal, onde o comportamento do artista, 

condicionado e limitado, se manifesta mais como hábil e dócil artesão, do 

que como artista consciente do seu talento. Esta aguda consciência social 

não deixa nunca de atormentar Holanda que revela nesta obra, especial 

preocupação em relação a este tema, atribuindo, por pudor, à autoridade de 

Miguel Ângelo aquelas afirmações que ele próprio pensava de forma tão 

veemente, mas que talvez por receio da censura ou de desagradar ao seu 

estimado Rei, não afirmou por sua voz. Miguel Ângelo justifica o seu 

raciocínio afirmando: 

Mas não têm grande razão os imperfeitos ociosos, 
que de um ocupado perfeito querem tantos 
cumprimentos, havendo poucos mortais que façam bem 
seu ofício; nem o faz nenhum daqueles que acusa a quem 
faz o seu. Que os valentes pintores não são em alguma 
maneira desconversáveis, por soberba, mas ou porque 
acham poucos engenhos dignos da pintura, ou por não 
corromperem com a inútil conversação dos ociosos e 

                                                           
525 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 230 
526 Ibidem 
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abaixarem o intelecto das contínuas e altas imaginações 
de que sempre andam embelezados.527  

  

 A sua atitude é nitidamente anti cortesã. Miguel Ângelo despreza a 

etiqueta e os bons costumes, que considera desnecessários e pura perda de 

tempo. O pintor é um ser de modos estranhos, e com uma forma estética de 

viver que lhe confere uma certa superioridade. Segundo Miguel Ângelo a 

natural expressão desta excepcionalidade é injustamente confundida com 

soberba ou misantropia.  

 Também Vasari na sua obra Vitae, faz a apologia da solitudine como 

condição indispensável ao estudo e à concentração do artista. Holanda tal 

como os dois principais biógrafos de Miguel Ângelo, Condivi e Vasari, faz 

ressaltar o seu amor pela solidão, como uma solidão produtiva e necessária à 

produção artística, revelando quer o seu conhecimento destas biografias, 

quer a sua simpatia com a tendência anti cortesã de ver o artista que se 

fazia sentir na segunda metade do século XVI.528 

 Para além disto, revela-nos Miguel Ângelo, que dada a sua personalidade 

avessa a conversas ociosas, acaba por transparecer audácia e soberba, na 

aguda consciência da sua superioridade, como por exemplo na seguinte 

descrição que faz da sua relação como Papa Júlio II: 

 E affirmo a V. Ex.ª que até Sua Santidade me dá nojo e 
fastio, quando às vezes falla e tão spessamente pergunta 
porque o não vejo; e às vezes cuido que o sirvo mais em 
não ir ao seu chamado, querendo-me pouco, que quando 
o eu quero em minha casa servir em muito, e lhe digo que 
então o sirvo mais como M. Ângelo, que estando todo o 
dia diante dele em pé, como outros. 529 

 

                                                           
527 Ibidem 
528 “No one should think is strange that Michelangelo loved solitude, for he was deeply in love 
with his art, which claims a man with all his thoughts for itself alone. Anyone who wants to 

devote himself to the study of art must shun the society of others. In fact, a man who gives his 
time to the problems of art is never alone and never lacks food for thought, and those who 

attribute an artist’s love of solitude to outlandishness and eccentricity are mistaken, seeing that 
anyone who wants to do good work must rid himself of all cares and burdens: the artist must 

have time and opportunity for reflection and solitude and concentration” Giorgio Vasari- The 
Lives of the Artists” A selection translated by George Bull, Great Britain: Penguin Books, 1965, 
p. 419 
529 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa, INCM, 1984, p. 231 
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 Os episódios biográficos entre Miguel Ângelo e o Papa são 

sobejamente famosos e Holanda não resiste em contar uma pequena 

anedota, que não podemos encontrar nos seus principais biógrafos, 

constituindo assim um delicioso momento da sua originalidade: 

(…) Às vezes, vos digo ainda, que tanta licencia me 
tem dado o meu grave carrego, que, stando com o papa 
fallando , ponho na cabeça este sombreiro de feltro, bem 
descuidadamente, e se lhe fallo bem livremente. Porém, 
não me matam por isso, antes me têm dado a vida. E, 
como digo, mais cumprimentos necessários tenho eu 
então com o seu serviço que com a sua pessoa 
desnecessários.530  

 

A expressão o meu Grave Carrego, que pode ser entendida como a 

minha séria condição artística ou o meu importante cargo, é uma expressão 

que serve também para sublinhar a relevância da natureza do ser pintor, a 

importância da sua actividade, que é séria e grave e não um assunto leve ou 

de menor importância. Tudo nas suas palavras parece apontar para a 

superioridade do Pintor. De tal maneira assim é, que nesta curiosa anedota o 

pintor fala com o papa livremente e com uma aparência descuidada, já que a 

sua condição de artista assim o permite. 

A atitude do artista, nas palavras de Miguel Ângelo, define em grande 

parte a sua condição. Em jeito de lamúria, afirma que este comportamento 

se deve a uma espécie de missão, que em nada é fácil. O artista é levado a 

isolar-se por força da sua disciplina e nasce com ele essa incapacidade de 

fazer cerimónia e fingimento: 

Não sabeis que há hí sciências que querem todo o 
homem, sem deixarem d’elle nada desocupado às vossas 
ociosidades? (…) 

E nisto me ousaria a afirmar que não pode ser 
homem excelente o que contentar a inorantes e não à sua 
profissão, nem o que não tocar de «singular» ou 
«apartado», ou como lhe quiserdes chamar. Que os 
outros engenhos mansos e vulgares por aí se acham sem 
candeia pelas praças do mundo todo.»531  

 

                                                           
530 Ibidem, p. 232 
531 Ibidem, p. 233 
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Temos uma bela síntese das ideias de Francisco de Holanda a respeito 

da Pintura e do pintor: a Arte é aqui classificada como uma ciência, que pelo 

seu grau de exigência e disciplina, não se compadece com ociosidades. O 

artista excelente terá de revelar um carácter singular, ou apartado da 

maioria, uma vez que a sua ciência é rara e excepcional.532  

Miguel Ângelo, por ser um artista autêntico e genuíno, não pratica a 

arte com preocupações meramente cortesãs, ou para agradar aos 

ignorantes, mas apenas por obrigação para com a sua arte e profissão: 

(...) mas acima de tudo como uma obrigação, 
decorrente da sua condição de iluminado, de participante 
da perfeição, de compartilhar esse dom com os outros 
homens.533 

 

As suas obrigações não são para com os encomendadores que lhe 

pagam, mas sim para consigo próprio, para com o seu talento e para com a 

sua própria condição de iluminado. Este direito adquirido através da sua 

condição natural, também lhe confere o dever de compartilhar esse dom 

com os outros homens mostrando que o seu talento e a sua exigência de 

solidão não decorrem de misantropia, mas de um profundo amor e respeito 

pela arte. Esta solidão e este dever perante a criação artística acaba por ser 

responsável por um certo grau de inadaptação, que desde a Antiguidade aos 

nossos tempos tem vindo a ser apontado como característica do génio.534 

                                                           
532 Podemos estabelecer uma relação entre a excepcionalidade e superioridade do pintor e o 

ponto de vista filosófico que se distingue do ponto de vista comum (senso comum), aspecto 
que foi brilhantemente caricaturado por Platão: Tales de Mileto certa vez passeava à noite 

olhando para as estrelas, com o intuito de as estudar, com os olhos fixos no céu, ele não 
percebeu que caminhava em direcção a um poço. Depois de tropeçar e cair dentro dele, uma 

jovem trácia que testemunhara o facto observou em tom sarcástico: “tão preocupado com os 

assuntos celestes que acabou por esquecer da terra que o sustenta” (Platão, Teeteto, 174a). 
533 António Moreira Teixeira- O Desdobramento do Mundo: a identificação da invenção artística 
com o conceito metafísico de ideia em “Da Pintura Antigua” de Francisco de Holanda, Lisboa: 
Tese de Mestrado- Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Filosofia, 1993, p. 194 
534 “ (…) Sobre ser original, o artista, o pensador é um inadaptado às formas normais da vida, 
por isso que nem age no sentido da actividade normal (porque é original), nem age no que 

age, age vulgarmente (porque, em lugar de ter uma acção vulgar, orienta a sua vida sobretudo 

para a sensação e para a inteligência e não para a acção, para a vontade, como a maioria dos 
homens” Fernando Pessoa- in Correspondência  http://www.citador.pt/textos/todo-o-genio-e-
um-degenerado-fernando-pessoa 
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No Livro Segundo do Da Pintura Antiga, Holanda remete-nos 

pontualmente para a origem divina e inata do pintor, tema que desenvolverá 

de forma mais consistente no Da Pintura Antiga.  

No Da Pintura Antigua, no capítulo 7º Que tal deve ser o Pintor, 

Holanda faz uma definição do Pintor de influência platónica. Holanda afirma 

que não é aprendendo que um homem se pode tornar pintor. A Pintura é 

uma ciência que só se dominará na perfeição, se já a trouxermos de 

nascimento. O caracter inato do talento artístico faz-se acompanhar por uma 

origem divina, uma espécie de graça ou dom que Deus atribui a certos 

indivíduos conferindo-lhes assim um carácter raro e especial. 

E não somente para ser perfeito e consumado em 
tal sciência e tão profunda lhe convem com uma nova 
graça nascer de Deos e de natural índole raríssima; (...) 
por que para dino de ser pintor mester há nascer pintor, 
pois o pintar não se aprende, mas somente se pode crer 
que com o mesmo homem nasce.535  

 

Holanda justifica o caracter inato do talento artístico dizendo que esta 

arte tem que ser trazida já de nascimento.536 Esta concepção do talento 

artístico como inato, remete-nos de modo inevitável para Platão, como 

podemos constatar na seguinte afirmação de Sócrates que, referindo-se ao 

percurso das almas, e mais especificamente às almas de primeiro grau diz 

que: 

 (...) aquela que maior número de verdades tenha 
contemplado, está destinada a implantar-se no sémen de 
onde se gerará um filósofo, um esteta ou um músico.537 

 
 A Teoria das Ideias de Platão faz-se sentir também na referência de 

Holanda às Ideias e à sua centralidade na respectiva obra. Apesar das 

evidentes diferenças filosóficas, também as ideias na mente do artista são 

entendidas como cópias das ideias divinas e a pintura humana como uma 

imitação da pintura divina. Holanda afirma que o artista irá mostrar fora com 

                                                           
535 Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1984, pp. 54- 55 
536 “No Da Pintura Antigua é feito um retrato do «Pintor antes da Pintura», ou seja, daquele 

que, embora tenha designado pela divindade como «pintor», ainda não actualizou o poder que 
lhe foi dado” José Stichini Vilela- Francisco de Holanda, Vida, Pensamento e Obra, p. 70 
537 Platão- Fedro. Lisboa: Guimarães Editores, 1994, (248 d) p. 63 
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a obra das suas mãos, tal como o concebeu e viu dentro em seu 

entendimento. 

 Holanda defende a precedência da ideia no processo criativo, 

socorrendo-se do exemplo divino: 

 Dizem os philosophos que o summo inventor e imortal 
Deos, quando fez as suas obras taes como ele só entende 
e conhece, que primeiro no seu altíssimo entendimento 
fez e teve os exemplos e ideas das obras que depois 
vierão a ser.538 

 

Holanda também revela uma influência da Teoria da Reminiscência 

platónica, porque entende que a Ideia que está na origem da Pintura é como 

uma lembrança da pintura divina na mente do pintor: 

A boa pintura não é outra coisa senão um terlado 
das perfeições de Deus e uma lembrança do seu pintar.539 

 
Em correspondência com a Teoria da Reminiscência de Platão, 

também as lembranças, as ideias na mente do pintor, são imperfeitas 

quando comparadas com as de Deus. 

Holanda defende o papel da hereditariedade na constituição do 

verdadeiro pintor, acrescentando ainda ser necessário que, no pai ou na mãe 

do pequeno artista, haja já: 

 (...) algum lume de engenho n’esta ou em outra 
qualquer nobre arte, ou alguma outra eicelência de 
vertude.540 

 

Defende-se a ideia de que, para se ser pintor, tem que se ter nascido 

já pintor, ou seja, trata-se de um saber inato. No entanto, trata-se 

evidentemente de um saber em potência:  

E digo que o mesmo exercício stá já naquela 
criatura, quando está no colo da sua ama chorando541 

 

Esse bebé é um potencial artista, apesar de este talento ser invisível 

aos mortais, tal como um diamante em bruto. Começará logo a revelar na 
                                                           
538 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, p. 96 
539 Idem, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 236 
540 Idem- Da Pintura Antigua. Lisboa: INCM, 1984, p. 55 
541 Ibidem 
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puerícia que não gosta das mesmas brincadeiras das outras crianças, e na 

adolescência, já terá revelado o seu grande talento. A partir daí o verdadeiro 

pintor não se contentará em imitar outros pintores, seguirá antes a sua 

própria intuição estética e o seu talento natural: 

(…) seguirá contente e cegamente só o divino 
nome na pintura com os grandes stímolos que lhe pedirá 
o seu natural engenho; e tudo o outro terá por vil e por 
baixeza, senão somente a virtude que lhe seu pensamento 
e spírito desejam.542 

 

O dom da Pintura, entendido como inato, não se concretiza porém 

sem a aquisição dos necessários conhecimentos ao artista. A necessidade 

desta vasta rede de conhecimentos, advém precisamente do carácter grave e 

universal da Pintura: 

(…) para que aquele que foi escolhido se realize é-
lhe necessário adquirir amplos conhecimentos e trabalhar 
arduamente, necessidade que é criada pelo próprio 
carácter de «ciência universal» da sua arte.543 

 

A exigência de um saber como o da Pintura, é universal, o que 

confere ao artista um lado intelectual e liberal, que Holanda à imagem de 

outros artistas e teóricos renascentistas procurava justificar, ao mesmo 

tempo que confere ao artista um papel excepcional: o artista como detentor 

de uma sabedoria universal. Nos Diálogos em Roma há uma alusão evidente 

a esta sabedoria total que eleva o pintor acima dos meros mortais. Holanda 

pergunta ironicamente a Vitória Colonna se acha que ele só serve para 

pintar, ao que Messer Lactancio lhe responde: 

-«Não vos desdenhês, Messer Francisco que a 
senhora Marquesa não cuida que o homem que é pera 
pintar que não será pera tudo. Em mais temos a Pintura 
em Itália.544   

  

A sabedoria do artista deve ser vasta e deve dominar quase todos os 

conhecimentos, como a matemática, a perspectiva, a anatomia, a 

                                                           
542 Ibidem, p. 56 
543 José Stichini Vilela- Francisco de Holanda- Vida, Pensamento e Obra, Lisboa: Biblioteca 
Breve, 1982, p. 73 
544 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 226 



271 

 

fisiognomia, a história, a filosofia, a geografia, as Sagradas Escrituras, as 

vidas dos santos, etc. e deve dominar estes conhecimentos não 

propriamente como um especialista, mas de uma forma geral. 

Ao artista todo o tempo é pouco para estudar, não só porque a 

Pintura exige o domínio de uma grande panóplia de conhecimentos, como 

também porque assim se cumpre a tal exigência de solidão, de que falava 

Miguel Ângelo, indispensável a um intelectual, e que é também uma 

necessidade que a disciplina impõe. E por esse motivo, ao artista não podem 

exigir as tarefas e as obrigações dos homens comuns: 

Stá bem ao raro desenhador ter algumas liberdades 
e condições, assim no conversar sem cumprimento, como 
em outras cousas livres que lhe pede o seu cuidado e a 
ocupação do seu intento, as quais coisas não são lícitas a 
outro homem oucioso.545 

 

Para além da componente inata, o pintor desde a sua juventude 

depressa se distancia do vulgo e sobressai da maioria. Diz Holanda, que 

quando o artista começar a revelar o seu génio: 

 (...) será enxergado do outro vulgo e apartado, e o 
seu andar incompto546 e mal cengido terá por muito mor 
perfeição e atilado que o dos muito penteados e justos.547  

 

No capítulo “Que tal deve ser o pintor”, nem o perfil físico e 

comportamental do artista é esquecido, e apresenta-se aqui assim como nos 

Diálogos em Roma como aquele que revela uma certa inconformidade, 

rebeldia e desalinho. Na verdade, Holanda parece dar especial importância a 

este tema, como se a apresentação do artista fosse a materialização do seu 

carácter e excepcionalidade anímica. 

Com Holanda emerge o modelo de artista saturnino, melancólico e 

excêntrico que dominará o séc. XVI e sustentará os pilares da ideologia 

maneirista, em que se privilegiam aspectos como o talento, o génio e a 

originalidade.  

                                                           
545 Ibidem, p. 58 
546 Desajeitado 
547 Ibidem, p. 57 
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Vários são os teóricos de arte italianos, que no tempo de Holanda, 

começam a elogiar a originalidade do artista e a favorecer a sua marca 

pessoal ou a sua assinatura na obra. Benedetto Varchi (Florença, 1502 — 

1565) por exemplo, dá a primazia ao estilo pessoal e à maniera do artista, 

em detrimento do formalismo e da cópia da natureza como defendera por 

exemplo Alberti.548 

Holanda revela como, apesar de ser português, não deixa de ser um 

homem do seu tempo e acompanha a par e passo, com alguns rasgos de 

inovação, as alterações teóricas e sociológicas que se faziam sentir na elite 

artística italiana. 

Apesar desta concepção de artista ser profundamente marcada pelo 

conhecimento que Holanda tem de Miguel Ângelo, sendo conhecido o seu 

difícil temperamento, este é certamente influenciado pela teoria clássica dos 

quatro humores, que associa a bílis negra ao humor melancólico e este 

humor por sua vez é associado ao temperamento artístico e ao carácter do 

génio. O tema da melancolia, que trataremos mais à frente, será objecto de 

reflexão no Renascimento, não só pelo desejo de estudar os Antigos ou por 

ser tema significativo para a filosofia neoplatónica, mas também porque se 

procuram fundamentos para uma teoria da personalidade artística enquanto 

forma de dignificar os artistas e equipará-los aos intelectuais.  

O lado melancólico, intelectual e excepcional do artista também é 

manifestado pela defesa da sua pureza espiritual. Holanda alerta para o facto 

de o artista, pelo exercício de sua arte, ter mais do que os outros homens, o 

privilégio de chegar até Deus «em casto spirito»549, de o contemplar e de o 

representar. O dom inato do artista é entendido por Holanda como uma 

espécie de possibilidade dialética de ascensão mística às ideias divinas, numa 

espécie de equivalência entre artista e filósofo. A ascensão a Deus também 

                                                           
548 “Tous en reprenant l’argumentation systématisée par Varchi, les Venitiens tous en favorisent 

la peinture, sont obligés de radicaliser les présupposés de l’analysee varchienne (…) reposant 
sur la force d’expression personnelle de l’artiste à son style, sa maniera” Zoe Dumitrescu- 

Busulenga, Mirela Saim, Chapitre VI “Conscience Littéraire et Artistique” in L’Epoque de la 

Renaissance (1400-1600, tome III: Maturation et Mutation (1520-1560) por Eva Kurshner, 
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011, p. 233 
549 Francisco de Holanda- Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1983, p. 67 
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pode ser entendida como furor divino, como uma visão interior, como uma 

revelação mística. 

O artista é detentor de um poder único, e como um místico ou um 

sacerdote, ele participa do divino. Esta ousadia de Holanda de apontar ao 

artista características quase sacerdotais, como bem nota Sylvie Deswarte, 

levará a que os censores da Inquisição não fiquem indiferentes às heresias 

de Holanda: 

É este aspecto do artista sacerdote, do artista mago, é 
essa participação no divino e, principalmente, a 
necessidade dum dom divino que repudiarão os censores 
da Inquisição: Bartolomeu Ferreira na sua censura à Da 
Fábrica que falece à Cidade de Lysboa e à Sciencia do 
Desenho escreve em 1576: «se há de declarar que a dita 
arte ou sciencia he natural e acquirida por meo natural e 
industria humana e não he dom infuso e sobrenatural.»550 

 

 

                                                           
550 Sylvie Deswarte, As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Lisboa: INCM, 

1987, p. 28 
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2- Relação entre humor melancólico e personalidade do 
pintor 

 
 
 
 

A Melancolia associada à Personalidade artística, tem sido alvo de 

diversos estudos rigorosos e fecundos, dos quais, se pode destacar, por 

exemplo: Panofsky, Klybansky, Saxl, Jean Clair, Rudolf e Margot Wittkower,  

Júlia Kristeva, Susan Sontag e Marie-Claude Lambotte.551  

A Melancolia tem acompanhado a história do Ocidente e por isso tem 

sido vista à luz de diferentes cambiantes, que a conduziram por um percurso 

sinuoso no qual tem oscilado entre doença mental, furor criativo e inclinação 

saturnina, sem que no entanto uma única definição se tenha fixado de forma 

estanque.552  

Relativamente a este tema, seguimos essencialmente Saturno Y 

Melancolia, de Klibansky, Panofsky e Saxl, não só porque esta obra 

transcreve o texto de Aristóteles, Problema XXX, como também porque nesta 

obra, os autores num trabalho que se estendeu por cerca de cinco décadas, 

percorreram a trajectória complexa do conceito de Melancolia desde a 

Antiguidade até os tempos modernos, numa perspectiva multifacetada, que 

                                                           
551 Ver Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturno y la Melancolía, Versión Española de Maria Luisa 
Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 2006; VVAA Mélancolie, génie et folie en Occident, Direction 

de Jean Clair, Paris: Réunion des musées nationaux, Gallimard, 2005; Rudolf & Margot 
Wittkower, Les enfants de Saturne, Psycologie et comportement des artistes, de l’Antiquité à la 
Révolution française, trad. Daniel Arasse, Paris: Macula, 1985; Julia Kristeva, Soleil Noir: 
Dépression et Mélancólie, Paris: Gallimard, 1992; Susan Sontag “Sob o Signo de Saturno” in 

Walter Benjamim Rua de Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900 Lisboa: relógio 

D’água Editores, 1992,  Marie-Claude Lambotte, Estétique de la Mélancolie, Paris: Aubier, 1998 
552 “Realidade complexa, que percorre os tempos e os espaços, em múltiplas definições e 

complexas variações, hiperbolizada ou anatemizada, a melancolia esteve sempre ligada aos 
mecanismos da criação.” Maria João Lello Ortigão de Oliveira “A Melancolia das Mulheres: 

Berthe Morisot, Aurélia de Sousa, Gwen John” in VVAA Arte & Melancolia, coordenação 

Margarida Accioaouoli, Maria Augusta Babo, Instituto de História da Arte/ Estudos de Arte 
Contemporânea, centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, 2011, p. 265 
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passa necessariamente pela filosofia, pela teologia, pela astrologia, pela 

medicina e pelas artes visuais. 

Os contributos de Aristóteles e de Marsílio Ficino terão sido talvez as 

fontes mais relevantes de Francisco de Holanda, na tentativa de fixar uma 

personalidade artística, que começa a ganhar contornos de “génio” à 

semelhança do entendimento que este conceito vai adquirir na modernidade. 

Como se pode ver no subcapítulo anterior, há uma preocupação na obra 

de Francisco de Holanda em associar o génio artístico, a excepcionalidade, a 

solidão e a incompreensão social. A sua posição parece ser influenciada por 

várias correntes, tanto da Antiguidade, como suas contemporâneas, que 

pretendem associar a personalidade artística a um carácter melancólico. 

Podemos dizer que o resultado dessa amálgama de influências 

juntamente com a tendência da época, resulta num enaltecimento à figura 

do pintor que é sintetizada na obra de Holanda através do elogio à 

personalidade de Miguel Ângelo. 

 A familiaridade com a “moda” da melancolia, expressa-a Holanda numa 

expressão engraçada, através de uma fala de Miguel Ângelo, quando este se 

refere pejorativamente ao pintor Sebastião Veniziano: 

Ora do muito desmanecolizado Sebastião Veneziano 
que direi eu? – ao qual (…) deu o papa o sello do chumbo, 
(…) sem o preguiçoso pintor ter pintado mais que duas 
sós cousas em Roma, (…)553 

 

É realmente curiosa a forma como Holanda caracteriza este pintor, 

criando uma nova palavra, o pintor é desmelancolizado, porque a sua 

constituição não é aquela que é própria de um pintor. Ele não é melancólico 

nem por constituição nem por estilo de vida, uma vez que Miguel Ângelo 

afirma que o mesmo é preguiçoso. Ao que parece, a fonte desta informação 

irá Holanda buscar às Vitae de Vasari, onde este pintor é caracterizado como 

tendo uma constituição sanguínea e como tendo um tipo de vida nada 

“melancólico”.554  

                                                           
553 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 290 
554 “(…) per essere egli rubicondo e di natura sanguigna, (…)” Vasari, Le Vite dei più eccellenti 
pittori, scultori e architetti, Roma: Grandi Tascabili Economici Newton, I Mammut, 1997, p. 888 
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Já antes de Aristóteles a Bílis Negra era considerada o humor 

responsável pelo carácter melancólico. Pode dizer-se que a partir do séc. IV 

a. C. a ideia de Melancolia começa a sofrer transformações sobretudo devido 

ao prestígio cultural das Tragédias que dão ênfase à loucura em certos 

heróis trágicos. Também o contacto com os diálogos platónicos que abordam 

o furor divino e a inspiração poética, exerce a sua influência. A Bílis negra 

apesar de se prender com a depressão e a demência, começava a estar 

associada ao êxtase poético. 

A singularidade deste humor deve-se ao facto de a Bílis Negra ser, dos 

quatro, o único humor que produz alterações na disposição, da mesma 

maneira que o vinho, por exemplo, também é um “alterador”, a diferença 

porém é que os efeitos da Bílis Negra nem sempre são transitórios. A ideia 

base era a de que: os homens em cuja predominância deste humor fosse 

natural, seriam “excepcionais”, isto é, “diferentes da maioria”. A sua 

“diferença” para Aristóteles consiste num talento “fora do normal”, que foge 

à regra. O talento invulgar, só acontece quando a quantidade de bílis negra é 

suficiente para elevar o carácter, mas não ao ponto que gere uma melancolia 

profunda.  

Aristóteles, no texto Problema XXX, foi o primeiro a associar o 

temperamento Melancólico à personalidade de génio. Este texto foi 

sobretudo divulgado por Marsílio Ficino e é um texto, que em primeira mão 

ou através da obra Ficino, chegou certamente a influenciar Holanda. As suas 

ressonâncias fazem-se sentir na sua obra, quer ao nível da defesa da 

personalidade artística como excepcional, quer no assumir de um 

temperamento específico sem o qual não há génio criador.555 A singularidade 

deste humor deve-se ao facto de a Bílis Negra ser o único humor que produz 

alterações na disposição, da mesma maneira que o vinho, por exemplo, 

também é um “alterador”. Se em Platão a criatividade do poeta tem uma 

                                                           
555 Como resultado de uma nova consciência humanista surge uma nova figura intelectual: o 
génio melancólico: “Sólo el humanismo del Renacimento italiano podía reconocer en Saturno y 

en el melancólico esa polaridad que de hecho estaba implícita desde el princípio, pero que sólo 

la brillante intuicion de «Aristóteles», (…), habían visto realmente.” Erwin Panofsky, Fritz Saxl, 
Saturno y la Melancolía, Versión Española de Maria Luisa Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 

2006, p. 244 
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causa mitológica uma vez que o poeta criador é possuído pelas musas, e 

descrito como alguém que só é capaz de criar estando “fora de si”556, em 

Aristóteles, a causa é física, natural, determinada pela composição e variação 

dos humores corporais. Podemos dizer que o que está em causa nestas 

teorias é a tentativa de compreensão do processo criativo, que passa de 

abordagem mitológica para uma concepção naturalista. Enquanto na 

primeira, o artista é uma espécie de medium, que não se pode 

responsabilizar pela criação artística que tem a sua origem fora dele, na 

segunda, o processo criativo é imanente, natural e tem origem na própria 

constituição física do artista. Platão falava do estar “fora de si” da exaltação 

espiritual ao passo que Aristóteles nos Problemata, já no contexto da 

doutrina dos humores, apresentava a Melancolia como “o mal dos 

intelectuais”. 

A associação entre uma personalidade melancólica e a personalidade 

artística, tem a sua origem na Grécia Antiga. Os gregos, na Teoria dos 

Quatro Humores, associaram a bílis negra à Melancolia. Autores como 

Empédocles, Hipócrates, Teofrasto, Aristóteles, exploram e desenvolvem esta 

teoria. Aristóteles interpretou a Melancolia como resultante de uma 

constituição natural e fisiológica: o excesso de bílis negra no organismo.557 

O início do texto de Aristóteles é uma interrogação formulada em jeito 

de pergunta retórica, que parece conter em si a síntese da teoria naturalista 

acerca da Melancolia, com a tese platónica do furor poético: 

Por qué todos los que han sobresalido en la 
filosofia, la política, la poesia o las artes eran 

                                                           
556 Vejamos por exemplo a posição de Ficino na sua descrição dos poetas: “(…) some of  the 

poets were mad, as was said of Homere and Lucretius; but others were uneducated as Hesiod 

himself bore witness, and too, according to Plato, were Ion and Tynnicus of Chalcis (…)“ 
Marsilio Ficino, Platonic Theology, Volume 4, Books XII-XIV, English Translation by Michel J. B. 

Allen, Latin Text edited by James Hankins, London: The I Tatti Renaissaance Library, 2004, p. 
127 
557 “ (...) desde a Antiguidade que a medicina dos humores soube reconhecer na propensão 
para os sítios isolados um dos sintomas principais da melancolia, as culpas da abundância da 

atrabílis num temperamento dominado por Saturno, a doença dos coveiros, dos criminosos, 

(...). Mas também soube descobrir no «desprezo do mundo» o traço do artista e o carácter do 
génio.” Jean-Jacques C. Claudine Haroche- História do Rosto. Lisboa: Círculo dos Leitores, 

1997, p.129 
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manifestamente melancólicos, y algunos hasta el punto de 
padecer ataques causados por la bilis negra (...)?558 

 

Aristóteles faz uma identificação entre a Melancolia e a capacidade de 

certos homens sobressaírem em algumas áreas do saber, e uma delas é a 

arte. Segundo Aristóteles a Melancolia era física e espiritual e todos as 

pessoas sábias, como Empédocles, Platon y Sócrates, y muchos otros 

hombres famosos, así como la mayoria de los poetas559 têm uma tendência 

natural para a Melancolia, porque todas son, como ya se ha dicho, 

melancólicas por constituicíon.560 

 Aristóteles defende que os melancólicos são dados a extremos:  

 (...) eso hace que todas las personas melancólicas 
sean personas fuera do común561. 

 

 Também na Poética, Aristóteles defende que o temperamento do 

poeta está sujeito ao êxtase. O furor divino passa a ser interpretado como 

uma predisposição da alma do poeta para experimentar e sofrer as emoções 

dos personagens que cria.562  Defende que o poeta é inspirado por um furor, 

mas a origem desse furor, mesmo sendo divina, é natural e não 

transcendental:  

Eis por que o poetar é conforme a seres bem 
dotados ou a temperamentos exaltados, a uns porque 
plasmável é a sua natureza, a outros por virtude do êxtase 
que os arrebata.291 

   

Destaca-se a dupla natureza da Melancolia, nas palavras de Jean Clair, 

enquanto afeção do espírito, tendência para a intelectualidade e doença do 

corpo: excesso de Bílis negra: 

La Melancolie est double. Affection de l’esprit, cést 
une humeur du corps. Son nom évoque un vague à l’âme, 
une fumée qui assombrit la pensée et le visage, un voile 
jeté sur le monde, une tristesse sans cause. Mais il 

                                                           
558 Aristóteles, Problema XXX in Raymond Klybansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturno y la 
Melancolía, Versión Española de Maria Luisa Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 2006, pág. 42 
559 Ibidem, pág.43 
560 Ibidem, pág. 43 
561 Ibidem, pág. 53 
562 Aristóteles-Poética. (1455a 33) Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1994, pág. 127 
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désigne aussi une entité phisique, une matière visible, un 
corps sensible, un liquide doté de propriétés spécifiques, 
de couloeur noir, de composition diverse et d’ effet nocif 
quand elle est «aduste», c’est-à-dire brûlée: c’est la bile 
noir, que secrète la rate.563 

 

O tema da Melancolia, volta a ser objecto de reflexão no 

Renascimento, não só porque há um desejo de estudar os textos dos 

antigos, mas também porque o tema era significativo para a filosofia 

neoplatónica que vai acrescentar à visão naturalista dos gregos antigos, um 

aspecto astrológico: a influência astrológica do planeta Saturno564. A obra 

filosófica de Marsilio Ficino contém teorias sobre a melancolia, que terão 

influenciado por exemplo o filósofo Pico della Mirandola e o artista Dürer, o 

que é bem visível na sua obra artística e teórica. 

Holanda foi certamente influenciado pela filosofia neoplatónica nesta 

temática do temperamento do artista, aspecto que está bem patente na sua 

alusão ao furor divino, à importância da inspiração no processo criativo, à 

presença de conceitos como Ideia ou Invenção, mas sobretudo nesta 

percepção do artista como um ser excepcional e que muitas vezes não é 

compreendido, sendo essa solidão consequência da sua melancolia e origem 

da sua criatividade.  

Nos “Três Livros da Vida”, Ficino já apresenta a consolidação da 

conexão entre a doutrina humoral e a astrologia, relacionando o humor 

melancólico com Saturno. Nesta obra, Marsílio Ficino, reflecte sobre o 

Problema XXX de Aristóteles, acrescentando-lhe um aspecto astrológico na 

questão do planeta Saturno. Os neoplatónicos fazem uma espécie de 

glorificação do planeta Saturno, que legitimam através de uma passagem do 

Crátilo de Platão, em que se refere a Kronos Saturno de forma mitológica, 

afirmando que este tem uma mente pura e incontaminada. 

C’est en effet netteté (Kosrso) que signifie Kronos, le nom 
désigne; nom pas un enfant, mais la pureté sans mélange 
de son esprit.565 

                                                           
563 Jean Clair “Un Musée de la Mélancolie” in VV AA Mélancolie, génie et folie en Occident, 
Direction de Jean Clair, Paris: Réunion des musées nationaux, Gallimard, 2005, p. 82 
564 Ver Fig. 19 
565 Platon- Cratyle. Paris: les Belles Lettres, 1989, 396 b, p. 69 
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Para os neoplatónicos, os artistas eram aqueles que nasciam sob o 

signo de Saturno. Eram afortunados, com uma potencialidade para o bem ou 

para o mal, porque Saturno era o deus dos Contrários. Apesar de no 

fundamental, a filosofia neoplatónica ter tendência para uma certa confusão 

entre a magia, a astrologia, a filosofia e a ciência, não é possível encontrar 

em Holanda uma abordagem desta natureza. É provável que na sua estadia 

em Itália tenha tomado contacto com estas temáticas, sobretudo com a 

filosofia de Marsílio Ficino. Para este, o poder e a ambivalência de Saturno 

definiriam sempre espíritos excepcionais com tendência para o sofrimento e 

solidão: 

Ceux qui ressent le plus doulerousement sont les 
esprits soumis à l’influence dominante de Saturne. Cette 
planète qui est la plus éloignée du centre, la plus lente 
dans ses evolution, est naturellement hostile à la vie; elle 
ne favorise pas l’existence normalle, elle empêche 
l’équilibre, elle oblige à descendre au range inférieur des 
creatures, les plus déshéritées ou à s’élever à l’ordre 
supérieur, qui sera celui de la contemplation, puisque 
Saturne est précisement l’astre de l’astrologie, c’est-à-dire, 
du savoir. (...) il est le démon de l’extremitas: «être divin 
ou brutale, bienheureux ou accablé de la pire misère».566 

 

Marsílio Ficino, ele próprio nascido sob o signo de Saturno, o mais 

depressivo dos planetas, desde sempre sofreu de Melancolia e com base na 

sua formação médica, Ficino defendia que a condição melancólica é a pior de 

que uma pessoa pode sofrer. Podemos afirmar, com Júlia Resteva, que a sua 

necessidade de escrever sobre Melancolia, tem origem na sua própria 

melancolia.567 É já numa idade avançada, que trava conhecimento com o 

texto de Aristóteles, a partir do qual irá confirmar as suas suspeitas. Quando 

uma autoridade como Aristóteles coloca a questão de saber porque é que 

todos os que se destacaram na Filosofia, Política, Poesia e Artes são 

                                                           
566 André Chastel- Marsile Ficin et l’art. Genéve: Librairie E. Droz; Lille: Librairie R. Giard, 1954, 
p. 164 
567  “Écrire sur la Mélancolie n’aurait de sens, pour ceux que la mélancolie ravage, que si l’ecrit 

venait de la mélancolie” Julia Kristeva, Soleil Noir: Dépression et Mélancólie, Paris: Gallimard, 

1992, p. 13 
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melancólicos, Ficino parece finalmente encontrar o fundamento para as suas 

suspeitas.568 

A constituição melancólica não é apenas uma maleita que deve ser 

erradicada do organismo, existe nela uma certa virtude, uma 

excepcionalidade. Acabou por interpretar a sua melancolia crónica numa 

perspectiva positiva, ao associar Melancolia à Criatividade. Para Ficino, o 

saturnismo, não é uma doença, mas antes o indício duma vocação superior. 

A Melancolia é um dom, uma graça intelectual. 

Em 1489, dez anos antes da sua morte, Ficino escreve “De Vita 

Triplici”, um tratado onde aborda questões ligadas à fisiologia e à dietética, 

relacionados com a intelectualidade e a melancolia, onde combina uma 

linguagem própria do discurso médico da época, e influência que herdou do 

seu pai, com astrologia e filosofia. Nesta obra já aparece consolidada a 

conexão entre a doutrina humoral e a astrologia, relacionando o humor 

melancólico com os influxos de Saturno. Ficino expõe o processo de 

associação da figura de Saturno, o deus da Idade de Ouro, banido pelo seu 

filho Júpiter, a outro Saturno, o planeta mais elevado do sistema solar, tal 

como ele era então conhecido e representado. 

Nesta obra Ficino propõe um tratamento ou uma terapêutica física 

que assenta essencialmente em preceitos nutricionais e opções de estilo de 

vida, comportamento saudável por parte dos pacientes, e numa terapia 

através da música. É também aqui que vai associar a Melancolia com o 

talento e a inspiração poética. Os melancólicos são especialmente dotados 

para o mundo intelectual mas também para o trabalho mental, para a 

criatividade, sob o domínio do planeta Saturno, o mais longínquo e lento do 

sistema solar. 

Ficino foi dos poucos que tentou encontrar uma forma positiva de 

tratar a Melancolia. Ele acreditava que a Melancolia estava presente na 

                                                           
568“ Marsilio fue mucho más allá (…) y dedicó una monografia completa a la nueva dotrina. Fue 

él quien realmente dio forma a la idea del hombre genial melancólico y se la reveló al resto de 

Europa (…) en el claroescuro mágico del misticismo neoplatónico cristiano.” Raymond 
Klybansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturno y la Melancolía, Versión Española de Maria Luisa 

Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 2006, p. 250 
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predisposição para a reflexão filosófica. O tipo saturnino é definido como 

tendo um temperamento apto à contemplação: 

L’astre du malher et aussi du génie.569 
 

Há uma correlação entre as características do temperamento da Bílis 

Negra, frio e seco, e as que se acreditava serem do Planeta Saturno. Tinham 

em comum a tendência para a depressão, vida solitária, adivinhação, 

criatividade e sobretudo partilhavam o modo de acção: a ambivalência. A 

filosofia de Ficino contribui para a glorificação da melancolia e de Saturno, 

enquadrando no neoplatonismo florentino, o nascimento da noção moderna 

de génio, que irá marcar profundamente Holanda.  

O artista saturnino é aquele que vive no limite da capacidade de criar ou 

não criar, que vive no medo da falta de inspiração. O artista conhece e teme, 

a impotência de ter ao seu alcance todos os instrumentos, as forças de 

Saturno e da magia astral, e de estar privado do auxílio de Deus, do Furor 

Divinus.570 

Para os neoplatónicos, os artistas eram aqueles que nasciam sob o signo 

de Saturno. Eram afortunados, mas com uma potencialidade para o bem ou 

para o mal, porque Saturno era o deus dos Contrários. Para Ficino, o poder e 

a ambivalência de Saturno definiriam sempre espíritos excepcionais, com 

tendência para o sofrimento e solidão. 

Há também uma contradição angustiante e profundamente inquietante: 

a do génio e da besta, da elevação e do rebaixamento, que lembra a célebre 

frase atribuída a Aristóteles em que este afirma que O homem solitário ou é 

um deus ou uma besta. De um lado a autoafirmação, de outro a Auto 

depreciação, a exaltação e o desespero, a mania e a depressão: ao “génio 

criador” está interdito o meio-termo, ou seja, a justa medida clássica. 

                                                           
569 “Cette planète qui est la plus éloignée du centre, la plus lente dans ses évolutions, est 
naturellement hostile à la vie; elle ne favorise pas l’existence normale, elle empêche l’equilibre, 

elle oblige à descendre au rang inférieur des créatures les plus déshéritées ou s’élever à l’ordre 
supérieur, qui sera celui de la contemplation, puisque Saturne est précisement lástre de 

lástrologie, c’est-à-dire du savoir. Il rend intenable l’écartèlement de la condition humaine; il est 

le démon de l’dxtremitas : «être divin ou brute, bienheureux ou accablé de la pire misère»” 
Ibidem, p. 165 
570 Ibidem, p. 164 
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Na obra De Vita Triplici de Ficino (Florença,1489) e nas cartas de Ficino 

que Anton Koberger publicara em 1497, este autor expõe a sua visão do 

"carácter saturnino”: é o carácter próprio do homem de génio, enquadrando-

se ainda na definição do místico neoplatónico cristão. Ficino distingue dois 

tipos de melancolia, uma própria do brilhantismo da mente, outra da doença 

maníaco-depressiva. Quando se une a Melancolia a Saturno, um planeta por 

natureza pessimista, é difícil acrescentar alguma coisa positiva… 

Ficino associa à Melancolia um tipo de personalidade especial e propenso 

à contemplação filosófica e à criação artística. É por esta via que a 

Melancolia e Saturno se tornam uma influência positiva, mas apenas neste 

tipo de pessoas excepcionais. 

No es fácil que Saturno indique un tipo y un destino 
comunes del género humano sino que anuncia más bien 
un hombre separado de los demás, divino o bestial, feliz u 
oprimido por una miseria extrema.571 

 

No Primeiro Livro De Vita Triplici, este afirma que os pensadores e 

filósofos são por natureza, de temperamento melancólico e estão sujeitos à 

influência de Saturno. Alguém que não reconhece esta condição, tornar-se-á 

ainda mais miserável. Para superar a Melancolia e torná-la criativa é preciso 

reconhecê-la e adquirir conhecimento dela. Tem de haver um esforço 

espiritual e intelectual para minimizar os sofrimentos da Melancolia. Só quem 

sofre de melancolia, tem em si um grau de excepcionalidade, que lhe 

permite entrar numa espécie de êxtase. Ficino descreve esse êxtase como 

uma espécie de sonho ou de ardor amoroso. É também entendido como 

êxtase criativo, como uma visão interior que desperta a criatividade.  

A crescente dignificação dos artistas alcançada no fim do século XV em 

Itália, leva a que esta postura ou estatuto de artista saturnino seja adoptada 

com avidez, encaixando na perfeição no paradigma cultural que se começava 

a constituir, e a sua respectiva materialização artística. Veja-se o caso 

flagrante da gravura de Dürer, a “Melancolia I”572. Dürer teve contacto com a 

obra de Ficino, sobretudo através das publicações feitas na Alemanha pelo 
                                                           
571 Marsilio Ficino- Tres Libros sobre la Vida, Madrid: Asocíacíon Española de Neuropsiquiatría, 
2006, p. 94 
572 Ver Fig. 15 
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seu padrinho Koberger. Esta teoria do Saturnismo não foi muito valorizada 

na Alemanha, apenas Agrippa Nettesheim adoptou a tese de Ficino e 

escreveu sobre Melancolia, estabelecendo uma importante ponte entre a 

contemplação filosófica e a criação artística. 

Agrippa von Nettersheim em De Occulta Philosophia, texto que circulava 

ainda em manuscrito já desde 1510, foi um autor que tendo sido 

influenciado por Ficino, vai mais longe na clarificação dos tipos de 

Melancolia, referindo a "Melancholia Imaginativa", uma condição própria dos 

artistas, arquitectos e artesãos. 

No séc. XV a Melancolia foi elevada de doença a força intelectual! A 

Melancolia passou a estar associada ao êxtase poético, ao furor divino. O 

humanismo italiano fez ressurgir um ideal da Antiguidade clássica: a vida 

contemplativa. O próprio planeta Saturno foi adoptado como seu patrono e 

foram-lhe atribuídas novas significações, que combinassem com a moda da 

Melancolia: a perigosa Bipolaridade de Saturno. Para Ficino todos os 

estudiosos, intelectuais estão predestinados à Melancolia e submetidos a 

Saturno.573 

Esta perspectiva dará origem ao conceito de Génio: aquele indivíduo que 

é capaz de elevar o seu entendimento a esferas inacessíveis aos demais 

mortais, ao preço do maior isolamento e dos piores infortúnios, sob o fardo 

de seu próprio temperamento instável, desordenado e sempre insatisfeito, 

que busca em si mesmo uma perfeição super-humana e inatingível. 

Podemos ver como Francisco de Holanda é influenciado por esta teoria 

da ambiguidade na personalidade do artista. Tanto defende de forma 

sistemática a existência de uma personalidade, de um carácter artístico, que 

é fora do comum e cuja condição é um grave carrego, como defende 

também a importância do Furor Divinus no processo criativo. Estabelece uma 

espécie de síntese das várias teorias e apresenta uma teoria própria acerca 

                                                           
573 “También Saturno fue descubierto en un sentido nuevo y personal por la élite intelectual, 

que, en efecto, empezaba a considerar su melancolía como un privilegio celosamente guardado, 

a medida que tomaba consciencia tanto de la sublimidad de los dones intelectuales de Saturno 

como de los peligros de su ambivalencia.” Raymond Klybansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, 
Saturno y la Melancolía, Versión Española de Maria Luisa Balseiro, Madrid: Alianza Editorial, 

2006, p. 247 
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do pintor, essencialmente com o objectivo de testemunhar a sua 

importância, a sua superioridade e o seu carácter excepcional, manifesto 

tanto no seu comportamento e atitude associal, como na sua tendência para 

a solidão e melancolia produtiva.574  

Holanda acredita que a ideia interior do pintor é a origem da sua obra, 

ainda que o pintor possa não saber explicar como a ideia se desenvolveu no 

seu entendimento, (em grande segredo e silêncio), este é sem dúvida o 

autor e o responsável pela sua criação. Pode dizer-se que buscar a Platão, a 

Demócrito e a Ficino as suas fontes relativamente ao tema do furor divino, 

que acaba por ser entendido como um momento de inspiração poderoso e 

veloz em que o pintor vai buscar dentro de si a obra que fará fora com suas 

mãos.  

A sua capacidade criativa só se pode realizar verdadeiramente em 

solidão, e por isso o artista descrito por Holanda, corre riscos de ser 

injustamente visto como misantropo ou arrogante.575 A verdade é que a 

individualidade do artista é entendida como uma independência face à 

comunidade artística, manifestada numa necessidade de isolamento, numa 

espécie de melancolia produtiva, garantia da sua originalidade e marca 

indiscutível da criação do génio. O verdadeiro pintor, para Holanda, precisa 

de criar em solitudine para que possa cumprir o dever para com a sua arte. 

Para criar, o Pintor precisa de concentração e recolhimento, pois só em 

                                                           
574 Podemos dizer que Holanda é influenciado por uma espécie de onda melancólica que invade 
a Europa no séc. XVI, ou nas palavras de Wittkower: “Au XVIe siècle, une véritable vague de 

«comportement mélancolique» balaya l’Europe. Les traits associés à la mélancolie – 

susceptibilité,sautes d’humeur, goût de la solitude, excentricité- étaient à la mode (…)”Rudolf & 
Margot Wittkower, Les enfants de Saturne, Psycologie et comportement des artistes, de 
l’Antiquité à la Révolution française, trad. Daniel Arasse, Paris: Macula, 1985, p. 130 
575 Os Wittkower, na mesma obra, desenvolvem este aspecto no subcapítulo 6 do Capítulo III 

“La création Solitaire”, onde apesar de não referirem o contributo de Francisco de Holanda para 

o destacar deste traço na personalidade de Miguel Ângelo, dão preciosos exemplos sobretudo 
do fim do século XV e início do séc. XVI, onde a exigência de solidão enquanto manifestação do 

temperamento melancólico, é um traço comum ao trabalho do artista e do intelectual. 
Destacam também como esta tendência para trabalhar em solidão é própria desta época e tem 

por isso uma conotação cultural, que se perderá por exemplo no século XVII e XVIII, em que 
pintores como Rubens tinham uma atitude cortesã e não recusavam a visita dos interessados 

ao seu atelier enquanto este trabalhava. “Dans la mesure où nous nous occupons de l’attitude 

des artistes à l’égard de leur ouvrage, il convient d’aborder ici un seul aspect, caractéristique de 
la solitude: la création solitaire. Tout le monde sait que Michel-Ange ne permettait à personne, 

pas même au pape, d’être à ses côtés quand il travaillait.” Ibidem, p. 85 
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grande silêncio se dá o encontro com a ideia interior.576 Não é por soberba 

que os artistas se revelam desconversáveis, mas porque a sua mente está 

ocupada com altas imaginações, com as quais andam embelezados.577 

  

                                                           
576 Ao reflectir sobre o temperamento melancólico de Walter Benjamin, Susan Sontag afirma: 
“O estilo de trabalho do melancólico é a imersão, a concentração total. Ou está imerso ou a sua 

atenção dispersa-se.” Susan Sontag “Sob o Signo de Saturno” in Walter Benjamim Rua de 
Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900 Lisboa: relógio D’água Editores, 1992, p. 
27 
577 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 230 
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3- Miguel Ângelo: protótipo do artista excepcional e 

saturnino  

 

 

 

 Miguel Ângelo não era evidentemente o único artista excepcional do 

Renascimento, nem tão pouco sua atitude saturnina e pouco social era caso 

único. Os artistas do Renascimento, orgulhosos da sua identidade e estatuto 

recém-reconhecido, começavam a fazer um pouco aquilo a que se pode 

chamar, o culto da personalidade. 

Todos aqueles que se tornavam notados aos olhos dos 
seus contemporâneos, divertidos ou irritados, devido a um 
comportamento insólito, eram muitas vezes apenas seres 
generosos, arrebatados pela sua «virtude»578 

 

Miguel Ângelo manifestou tanto na sua arte, como na sua poesia, por 

um lado os sintomas da sua personalidade, e por outro, as tendências 

culturais e filosóficas da sua época. Francisco de Holanda encontrou neste 

artista, não apenas os traços de um génio, mas também alguém que tal 

como ele próprio aplicou a filosofia neoplatónica à arte: 

Num artista italiano do século XVI, a presença de 
influências neoplatónicas é mais fácil de explicar que a sua 
ausência. Mas de todos os seus contemporâneos, Miguel 
Ângelo foi o único que adoptou o neoplatonismo, não em 
alguns aspectos mas na sua totalidade, e não como um 
sistema filosófico convincente, muito menos como uma 

                                                           
578 “Os cálculos geométricos de Paolo Ucello, que davam perspectivas em mosaico, inserem-se 

nesse âmbito. E também as pesquisas «fisiognómicas» de Donatello. E, bem entendido, as 
terríveis experiências de dissecação efectuadas por Pollaiuolo, Leonardo e Miguel Ângelo, que 

não se inserem na prática corrente. Vasari considerou oportuno referir como por volta de 1550, 
um rapaz Bartolomeo Torri, perdeu literalmente a cabeça com os seus trabalhos de dissecação; 

tinha em casa, e mesmo debaixo da cama, «as porcarias da anatomia». 
Fugia das pessoas, «pensando que comportar-se como um filosofeco porco e sem regra de 

viver e fugindo à conversa com as pessoas era o caminho para se tornar grande e imortal» 

(Vita di Giovanni Antonio Lappoli) ” André Chastel- “O Artista” cap. VII in O Homem 
Renascentista, direcção de Eugénio Garin, Lisboa: Editorial Presença, 1991, p. 188 

 



290 

 

moda do momento, mas como uma justificação metafísica 
do seu próprio eu.579  

 

Há qualquer coisa de único em Miguel Ângelo que vai fascinar 

Holanda: entre os dois há uma espécie de correspondência neoplatónica, em 

que Holanda traduz, na forma de tratado artístico com linguagem filosófica, o 

que Miguel Ângelo expõe em imagens artísticas e poéticas. O conceito de 

Ideia, central na obra de Holanda, encontra expressão num único artista da 

sua época, Miguel Ângelo, aspecto presente, por exemplo, quando este 

evoca a figura escondida dentro da pedra de mármore, que ele não teria 

criado, mas sim libertado: 

Non há l’ottimo artista in se alcun concetto, 
Ch’un marmo solo in se non circoscriva 
Col suo soverchio; e solo a quello arriva 
La man che ubbidesce all’intelletto.580 

 

Como o mármore, também o artista tem em si a possibilidade de criar 

imagens, de imaginar uma figura que cria primeiramente com o seu intelecto 

ou entendimento. Há uma correspondência entre os termos conceito e ideia 

e uma profunda semelhança com a temática de Holanda. Aqui conceito 

significa representação criadora, aquilo que é, o que surge no pensamento 

enquanto modelo arquetipal que pode dar origem a uma coisa. É também 

assim que Benedetto Varchi581, por exemplo, entende o termo conceito, 

presente neste soneto de Miguel Ângelo. Varchi que escreve este comentário 

depois do Da Pintura Antiga ter sido escrito por Holanda, e do qual se julga 

não ter tido qualquer conhecimento, vai ao encontro, tal como Holanda, de 

um tipo de Ideia mais presente em Aristóteles582 que em Platão, ou seja, 

uma Ideia que não é arquétipo de uma multiplicidade empírica, mas de uma 

coisa singular. A Ideia de uma pintura na mente do artista dá origem a uma 

                                                           
579 Erwin Panofsky- Estudos de Iconologia, temas humanísticos na arte do Renascimento, 
Lisboa: Editorial Estampa, 1986, p. 158 
580 Erwin Panofsky- Idea, Contribución a la historia de la teoría del arte Madrid, Ediciones 

Cátedra, 1977, p. 105 
581 Benedetto Varchi, Due lezioni di messer Benedetto Varchi, 1549 
582 Livro VII Metafísica de Aristóteles 
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obra de arte, como potência e acto, como imitação de uma ideia interior e 

não como cópia de uma realidade exterior. 

Para além dos aspectos filosóficos, comuns a Holanda e a Miguel 

Ângelo, existem obviamente traços da sua personalidade que fascinam 

Holanda e que vão ao encontro não só da moda da época, mas também da 

personificação do artista, tal como Holanda ambicionava: o artista enquanto 

ser especial, superior, audaz, original, que não se submete a nenhuma regra, 

e mais próximo de Deus que o comum dos mortais. A personalidade de 

Miguel Ângelo terá um efeito decisivo no entendimento do novo modelo de 

artista que se vai desenhar: 

Pero só atitude persona y só reputação sin ninguna 
duda han influido más en la nueva  concepcíon de lo que 
el mundo debe al artista que los escritos de Leonardo, 
sólo conocidos por un número reducido de personas.583 

 

Miguel Ângelo encaixa na perfeição no protótipo de artista saturnino, 

o que está bem patente no Fresco A Escola de Atenas de Rafael584, onde 

este representou os principais filósofos da Antiguidade, podendo estabelecer-

se uma correspondência entre estes e algumas das principais personalidades 

do Renascimento, talvez como forma de Rafael ligar o passado ao presente. 

Por exemplo, Platão apresenta semelhanças com Leonardo da Vinci e 

Euclides com Bramante. 

A representação de Heraclito, não podia ser mais melancólica, na 

clássica posição de “pensador”585, abandonado na melancolia dos seus 

pensamentos, com a cabeça repousando na sua mão. Acredita-se que a 

representação de Heraclito tenha na verdade o rosto de Miguel Ângelo e de 

facto as semelhanças são evidentes, quer ao nível fisiognómico quer na 

representação do seu carácter e personalidade, presentes na sua posição 

meditativa e melancólica. 

A biografia que Vasari nos apresenta de Miguel Ângelo também 

apresenta traços saturninos, tal como a que nos é apresentada por Francisco 

                                                           
583 Nicolaus Pevsner, Las Academias de Arte, Madrid: Ediciones Cátedra S. A., 1982, p. 37 
584 Ver Fig. 17 
585 Ver Fig. 18 
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de Holanda: Artista inquieto, irrascível, incompreendido, arrogante, solitário, 

estudioso e intelectual, associal, poeta, obsessivo e sobretudo excêntrico. A 

Excentricidade, enquanto característica da personalidade do verdadeiro 

artista, parece maravilhar Francisco de Holanda.586 É um aspecto sempre 

presente nos exemplos que Holanda dá de Miguel Ângelo e que nos mostram 

como esta característica era reveladora de uma ousadia e de uma 

autoconsciência relativamente ao seu próprio valor, que se traduzia no 

exercício de um poderoso charme, que muito atraiu Holanda. 

 No Livro Segundo do Da Pintura Antiga, Miguel Ângelo afirma que o 

artista tem um dom que tem origem em Deus e que é um pré-requisito 

fundamental da sua genialidade, que lhe permite realizar em poucas horas 

aquilo que outros realizariam em muitos dias e que lhe dá a característica 

que o distingue dos artistas medíocres, e que é o traço fundamental da sua 

genialidade, a saber, a originalidade. 

Holanda defende que o artista com o seu poder criador concebe 

silenciosamente uma imagem interior da obra que há-de criar. Esta questão 

está bem presente no seguinte poema de Miguel Ângelo: 

‘As my soul, looking through the eyes, draws near 
to beauty as I first saw it, the inner image grows, while 
the others recedes, as though shiningly and of no 
account’587  

 

O artista não deve imitar ninguém, deve apenas seguir o seu engenho 

e talento natural: 

For Michelangelo, on the other hand, the artist, 
though directly inspired by nature, must make what he 
sees in nature conform to an ideal standard in his own 
mind.588 

 

                                                           
586 Relativamente a este aspecto da personalidade artistica recomendamos a leitura de Rudolf & 

Margot Wittkower, Les enfants de Saturne, Psycologie et comportement des artistes, de 
l’Antiquité à la Révolution française, capítulo IV, trad. Daniel Arasse, Paris: Macula, 1985, 

“Comportement Excentrique et manière nobles”, onde se destacam exemplos reveladores desta 

questão, nomeadamente o caso de Miguel Ângelo. 
587 Anthony Blunt- Op. Cit. p. 63 
588 Ibidem, p. 64 
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Esta exigência de originalidade, é também uma exigência de solidão. 

O seu espírito, para não se corromper, permanece isolado numa espécie de 

melancolia produtiva.589  

Holanda apresenta um Miguel Ângelo amargurado com os 

preconceitos que possam recair sobre ele, que considera injustos 

relativamente ao seu lado antissocial, aspecto que coerentemente está 

presente na correspondência de Miguel Ângelo: 

Personne n’a jamais eu de relation avec moi- je 
parle des artisan- sans que je lui aie fait du bien de tout 
mon coeur; malgré tout, ils se sont fondés sur quelque 
bizarrerie ou quelque folie qu’ils disent que j’ai, et qui ne 
fait du tort qu’à moi, pour dire du mal de moi et me 
calomnier.590 

 

A emergência do “artista saturnino”, coincide com a influência dos 

conceitos e ideias desenvolvidos na Academia de Caredgi, nos pintores e 

escultores, conscientes da sua dignidade liberal e intelectual, e 

comprometidos com uma novo conceito de originalidade em que o artista 

deve seguir unicamente a sua ideia interior.591 

A ideia de que o génio criador é um ser melancólico nunca mais 

deixará de exercer influência na vida artística ao longo da história e será um 

conceito que juntamente com a excentricidade, contribuirá para a exaltação 

da personalidade artística. 

No séc. XV e XVI, o reconhecimento de um estatuto do artista, anda a 

par da exaltação de uma personalidade melancolico-saturnina, que tem em 

Miguel Ângelo o seu melhor exemplo. O artista melancólico, não é 

                                                           
589 “Cette solitude est donné comme une règle pratique, qui assure à l’esprit sa libre efficacité; 

car il ne sert de rien d’accueillir les pensées étrangères, les idées vagues et erronées d’autrui.” 
André Chastel- Marsile Ficin et l’art. Genève: Librairie E. Droz; Lille: Librairie R. Giard, 1954, p. 

169 
590  Miguel Ângelo, carta de 26 de Janeiro 1524, citada em Rudolf & Margot Wittkower, Les 
enfants de Saturne, Psycologie et comportement des artistes, de l’Antiquité à la Révolution 
française, trad. Daniel Arasse, Paris: Macula, 1985, p. 97 
591 “Numa época que nos habituou a ver o artista como «agente» do Estado, sujeito à petição e 

à encomenda, ao gosto e aos caprichos do patrono ou do mecenas, pensar nos termos 
«teóricos» de Holanda, do «diable théorique», nos termos da terribilità de Miguel Ângelo, 

significa distinguir e relacionar o que a arte delega ao artista e ao Estado. Para o «neo-

platonismo» aquilo que liga a arte ao artista é o encontro de uma «certa» espiritualidade, não 
regulamentada, audaciosa e interior” - Vitor Silva “1548 Francisco de Holanda e a Arte do 

Desenho” in Textos, Extéril, http://www.exteril.com/textos-arte/vitor_silva/1.html 
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propriamente o perfeito cortesão, como Rafael, bem pelo contrário, Miguel 

Ângelo é antes um anti cortesão na sua personalidade difícil, na sua 

despreocupação pelas regras sociais, na sua arrogância, etc.  

Apesar de o chamado ‘Ideal Cortesão’ contribuir grandemente para o 

culto da personalidade, aspecto fundamental à consciência da superioridade 

do artista, tal como o seu novo estatuto o pretendia, o perfeito cortesão, 

enquanto personalidade de elite social, versado tanto em letras como em 

artes, era na realidade o oposto do conceito de ‘génio’ que começava a 

antever-se através da atitude de artistas como Miguel Ângelo. As qualidades 

do cortesão não são inatas, mas sim adquiridas, aprendidas, são normas 

sociais de comportamento, ciências, cultura geral, etc., em tudo opostas à 

exigência de talento inato de que nos fala Francisco de Holanda. 

A independência face à regra e o seu individualismo artístico criaram a 

ideia de que Rafael, pelo seu espírito equilibrado, pelo seu talento universal, 

pela sua capacidade de agradar a todos e de obedecer às regras que 

sustentavam a arte, era um excelente pintor, enquanto Miguel Ângelo era 

um génio extravagante, a quem faltava a qualidade da graça e da 

moderação.592 

Os artistas do século XVI foram marcados pela atmosfera neoplatónica 

que se fazia sentir, como uma espécie de cultura em pano de fundo: 

But among all his contemporaries Michelangelo was 
the only one who adopted Neo-Platonism not in certain 
aspects but in it’s entirely, and not as a convincing 
philosophical system, let alone as the fashion of the day, 
but as a metaphysical justification of his own self.593 

 

Miguel Ângelo seria um dos poucos artistas que frequentou a 

Academia de Caredgi e revela que assimilou o pensamento neoplatónico que 

circulava na Academia, tanto na sua poesia como na sua obra artística, como 

                                                           
592 “Ele opõe-se à estética de Rafael, que considerava seu rival, aquele que nas Câmaras do 
vaticano, tinha levado a tradição do Quatrocento às últimas consequências, sem deixar de 

respeitar as regras da anatomia e do decoro cristão. Pelo contrário, Miguel Ângelo abandona o 
pudor, subverte a cronologia, modifica o espaço, contorce e entrelaça os corpos, posicionando-

os de forma a que, o erotismo se combina com o êxtase e o desespero.” Charles Sala- Miguel 
Ângelo, Escultor, Pintor, Arquitecto. Lisboa: Livros e Livros, 2001, p. 9  
593 Erwin Panofsky- Studies in Iconology- Humanistic themes in art of the Renaissance. 

Colorado, Oxford: Icon Editions, Westview Press, s.d., p. 180 
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é bem visível no túmulo dos Médicis ou nas estátuas Lia e Raquel ou 

correspondentemente Vida Activa e Vida Contemplativa (túmulo de Júlio II): 

Like Leonardo he was heir to the scientific tradition 
of Florentine painting, but he was also affected by the 
atmosphere of Neo-Platonism in which he grew up.594  

 

Para este génio-melancólico, o resultado do devir da inspiração e o 

furor divinus, exercem o seu poder na produção artística em detrimento da 

perfeição das regras da arte. O artista, diz-nos Holanda, pelo seu poder de 

criação tem uma função divina, comparada ao próprio Deus.  

O desenvolvimento desta ideia neoplatónica permite colocar a Pintura 

e o Desenho no topo das actividades humanas como as mais nobres de 

todas, constituindo esta ideia um dos principais objectivos de Francisco de 

Holanda, que tinha como nobre e árdua tarefa, dar a conhecer aos 

portugueses que estavam muito alheios disso, o que é a Pintura e qual o seu 

verdadeiro valor. 

A noção de Furor Divinus, vem ao encontro desta ideia, da 

superioridade do pintor.595 O artista, através do seu génio criador, está mais 

perto de Deus, e por isso a experiência transcendental do Furor Divino surge 

como uma consequência natural da sua capacidade de criação, tão próxima 

da divina. A definição de Marsílio Ficino deste conceito, certamente 

conhecida de Holanda, poderá lançar luz sobre esta expressão: 

 (...) une sorte d’illumination de l’âme raisonnable 
par laquelle Dieu revèle l’âme qui a glissé au monde 
inférieur et l’attire au superieur.596  

 

                                                           
594 Anthony Blunt- Op. Cit. p. 59 
595 Os Wittkover associam os conceitos de loucura (expressa pelo termo piazza) e Melancolia: 
“L’alliance entre la «folie» platonicienne et la «mélancolie» aristotélicienne avait été postulée 

par Ficin; on en entend l’echo dans l’emploi que Michel-Ange fait de ces termes, et il y a toutes 
raisons de penser que c’etait cette alliance que plus d’un artiste de la Renaissance considérait 

comme essentielle à sa propre créativité. Rudolf & Margot Wittkower, Les enfants de Saturne, 
Psycologie et comportement des artistes, de l’Antiquité à la Révolution française, trad. Daniel 

Arasse, Paris: Macula, 1985, p. 131 
596 André Chastel- Marsile Ficin et lárt. Genéve: Librairie E. Droz; Lille: Librairie R. Giard, 1954, 
p. 169 – citação tirada do séptimo discurso do comentário de Ficino ao Banquete de Platão. 

(VII, 13-14) 
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 O artista é um ser de excepção e não deve estar sujeito às regras da 

sociabilidade a que são obrigados os comuns dos mortais. Não deixa de ser 

curioso que Holanda defina a personalidade artística totalmente à luz da de 

Miguel Ângelo, que na sua rebeldia, não se submetia aos cânones cortesãos, 

afirmando que o artista, por ser tão excepcional, deveria ter direito a 

algumas liberdades e condições: 

Stá bem ao raro desenhador ter algumas liberdades 
e condições, assim no conversar sem comprimento, como 
em outras cousas livres que lhe pede o seu cuidado e a 
ocupação do seu intento, as quais coisas não são lícitas a 
outro homem ocioso. 597 

   

Miguel Ângelo refere-se ainda à condição do artista, como aquela que 

lhe permite preferir servir o Papa, antes com a arte do que com a sua 

companhia, e afirma ainda que conversa com o Papa livremente e com 

algum descuido na apresentação. E no entanto, diz ele, não me matam por 

isso; antes me tem dado a vida598. Miguel Ângelo refere-se à condição 

artística como um grave carrego599 que se assume aqui, como a legitimação 

de um estatuto que parece tudo justificar. 

Holanda não fala explicitamente em Melancolia, ou numa 

personalidade saturnina, mas o verdadeiro pintor é um ser superior e de 

excepção, o que vem ao encontro da noção de Melancolia em muitos 

aspectos: 

Holanda, s’il ne parle pas directement de la 
Mélancolie, adopte la théorie de la fureur divine qui y est 
exprimée. (...) A l’origine du génie se trouve l’humeur 
mélancolique, genératrice de fureur divine.600 

 

Miguel Ângelo encerra o protótipo desta teoria do pintor, pelo seu 

estatuto “divino” e pela complexidade da sua personalidade que vai ao 

encontro da “mania” platónica e do Furor Divino. A sua vida e produção 

artística, foi a expressão plena dessa personalidade complexa e melancólica. 

                                                           
597 Franciisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 58 
598 Ibidem. p. 232 
599 Ibidem. p.232 
600 Sylvie Deswarte- Deux Artistes Mystiques du XVIe Siècle: Francisco de Holanda et Jean 
Duvet, Paris: Fond. Calouste Gulbenkian, 1983, p. 128-129 
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Miguel Ângelo é o exemplo máximo aos olhos de Holanda deste protótipo do 

artista associal, excêntrico, sensível e que vive o fascínio pelo tenebroso e a 

percepção da realidade para além das aparências e do ponto de vista 

comum, e é o símbolo deste génio saturnino que marca ideológica e 

culturalmente o séc. XVI:  

 (...) M. Ângelo foi constantíssimo, que nunca se 
deixou aniquilar dos comuns e fracos entendimentos dos 
imperitos, se não eram conformes à sua primeira ideia e 
ao próprio natural (...), pintando mais como grande 
mestre, que como covarde e fraco pintor, tendo mais 
dever com a imortalidade das coisas, que com fazer a 
vontade a quem o não entende.601 
 

Miguel Ângelo é uma personalidade que marca a viragem do 

Renascimento para o Maneirismo, e no entanto, dificilmente o podemos 

inserir numa categoria de forma retórica. De algum modo, Miguel Ângelo 

rompe com os ideais do princípio do Renascimento. Ele opôs-se ao uso da 

matemática aplicada à arte, tal como defendera Leonardo e Alberti, 

desprezou a importância que Alberti dava às regras na Pintura e discordava 

da ideia de que a própria natureza se baseasse em regras universais, 

representava a figura humana numa proporção de um por dez ou até por 

doze rostos.  

These opinions all show how far MiguelÂngelo in 
his latter period relied on imagination and individual 
inspiration rather than on obedience to any fixed 
standards of beauty. (…) His independence of all rule and 
the individualism that accompanied it account for the 
opinion which (…) MiguelÂngelo was the eccentric genius, 
more brilliant than other artists (…)602 

  

Miguel Ângelo simboliza para Holanda o mito do artista que não se 

submete a nenhuma regra a não ser à sua própria intuição estética, 

desprezando condicionalismos de índole social, relativamente até aos seus 

mecenas: 

                                                           
601 Ibidem, p. 36 
602 “The strong physical passion of the early love poems has given place to doctrines which 

make love the contemplation of na incorporeal beauty Anthony Blunt”, Op. Cit. p. 76 
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Miguel Ângelo é já uma encarnação consciente do 
super-homem nietzschiano, que cada uma das suas 
figuras exprime plasticamente.603  

 

Ele próprio passa por grandes mudanças na sua vida. De jovem artista 

fascinado com o ideal da beleza, passa na velhice a estar inteiramente 

dominado por valores cristãos, sagrados e vincadamente místicos.604 

Pode dizer-se que a sua personalidade também se foi tornando cada 

vez mais saturnina com o passar do tempo: 

It is hard to believe that the Humanist creator of 
the early Bacchus or even of the Sistine ceiling would one 
day pray to renounce the arts from feelings of Christian 
piety.605 

  

Curiosamente podemos encontrar uma certa semelhança com a 

evolução do próprio Holanda, que na velhice, exilado no seu monte em 

Sintra, parece ter renunciado aos ideais do Classicismo em troca de uma fé 

mística e de uma entrega aos mais puros valores cristãos. Miguel Ângelo e 

Francisco de Holanda são figuras que pertencem ao fim do Renascimento, 

mas são contemporâneos dos primeiros passos da Contra-Reforma. As 

mudanças por que passaram correspondem também a mudanças históricas e 

são manifestas na evolução das suas obras bem como na tendência 

melancólica que apresentam no final da vida.606 

 

                                                           
603 António José Saraiva- “Francisco de Holanda, expoente do esteticismo renascentista” in 
História da Cultura em Portugal, Lisboa, 1955, p. 659 
604 Anthony Blunt, Op. Cit. p. 70 
605 Ibidem, p. 80 
606 O seguinte exemplo baseado na sua correspondência ilustra uma agradável excepção ao seu 
habitual estado melancólico. “A cinquante ans, il raconte à Sebastiano del Piombo, à propos 

d’un dîner:«J’y ai pris un très grand plaisir, parce qu’il m’a fait sortir de ma mélancolie, ou 

plutôt de ma folie;».” Rudolf & Margot Wittkower, Les enfants de Saturne, Psycologie et 
comportement des artistes, de l’Antiquité à la Révolution française, trad. Daniel Arasse, Paris: 

Macula, 1985 p. 97  
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4. O Pintor em Holanda e o Génio em Kant 

 

 

 

Apesar dos dois séculos que os separam, são muitos os aspectos que 

unem a noção de Génio em Kant na Crítica da Faculdade do Juízo. (§ 46 e § 

47), com a abordagem neoplatónica de Holanda acerca do Pintor. 

O termo génio foi sofrendo algumas oscilações ao longo dos séculos, 

ainda assim existem traços comuns inalienáveis, presentes da Antiguidade à 

Modernidade, como por exemplo: a tendência para a erudição e 

intelectualidade, a imaginação fértil ou fantasia fecunda do artista, o talento 

inato, a origem mitológica, divina ou natural desse talento, a originalidade, o 

furor divino ou o êxtase pouco consciente do processo criativo, etc. 

Apesar da distância conceptual que separa estes pensadores, 

podemos sem dúvida encontrar aspectos comuns, como se uma espécie de 

substrato arquetipal apoiasse as suas teorias. 

A discussão de Kant sobre as características do génio está 

essencialmente contida na Crítica da Faculdade do Juízo e é com referência a 

esta obra que iremos destacar os aspectos que se podem relacionar com a 

caracterização do Pintor em Holanda. 

A própria definição de “produto de belas artes” apresentada por Kant 

remete-nos para a caracterização de verdadeira obra de arte de Holanda. A 

semelhança é inequívoca. Para Holanda o resultado da obra do pintor deve: 

(…) com grande somma de trabalho e de studo, 
fazer a cousa de maneira que pareça, depois de mui 
trabalhada, que foi feita quasi depressa e quasi sem 
nenhum trabalho, e mui levemente, não sendo assim.607 

 

Estas palavras que Holanda atribuiu a Miguel Ângelo, são 

extremamente coerentes com a ideologia deste artista, e no geral com o 

                                                           
607 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM,1984, p. 306 
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pensamento renascentista como se pode ver nas seguintes palavras de 

Lodovico Dolce: 

(…) facility is the principal argument for excellence 
in any art, and it is the hardest thing to attain: it is an art 
to conceal art”608 

 

A ideia da arte ocultar a arte, isto é, a preocupação com que esta 

pareça natural e não artificial, está sistematizada no antigo preceito ars 

arctem celare est609 segundo o qual a verdadeira arte reside na dissimulação 

dos instrumentos e processos, em não ostentar o esforço envolvido na 

criação artística.610 

Este antigo e célebre preceito parece ter exercido o seu fascínio sobre 

Kant, como se pode ver na sua definição de obra de arte. Esta deve aparecer 

como natureza, a sua perfeição, a sua “exactidão no acordo com as regras”, 

como diria Kant, deve ocultar a forma escolástica, não deve transparecer o 

esforço, o trabalho de produção: 

(…) isto é, sem mostrar um vestígio de que a regra 
tenha pairado diante do artista e tenha algemado as 
faculdades do ânimo.611 

 

Também em Lomazzo em Idea del Tiempo della Pittura se reflecte 

acerca do dom artístico, que este autor entende como talento individual ou 

marca da sua originalidade, isto é, aquilo que pertence à categoria do que 

não é adquirido empiricamente, do que não é ensinável. 

 A l’invective habituelle contre le dernier type, celui des 
routiniers purs, sans talent et sans savoir, Lomazzo 
substitue enfin, signe du temps, l’invenctive contre les 
plagiaires; et l’eloge final de ceux qui réunissent toutes les 
conditions est teint d’une visible préférence pour la 
«nature» au détriment de l’art appris.612 

                                                           
608 Ludovico Dolce, Dialogo della Pittura, Florence, 1735, pag. 94 in R.J. Clements, 
“Michelangelo on effort anf rapidity in art” in Journal of Warburg and Coutauld Institute, XVII, 

1954, p. 301 
609  Tradução: “A verdadeira arte está em esconder a arte” (Ibidem) 
610  “Cicero had written that there is an art in seeming artless, a notion which had already 

crystallized into the proverb “ars artem celare est” Quintilian echoed that the perfection of art is 
to conceal art.” Ibidem 
611 Kant- Crítica da Faculdade do Juízo, Lisboa: Imprensa nacional Casa da Moeda, 1992, p. 211 
612 Lomazzo- Idea del Tempio della Pittura, edizione commentata e traduzione di Robert Klein; 

Firenze: Nella sede Dell’istituto, Palazzo Strozzi, 1974, 2º volume, p. 514- 515 
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     Esta preferência por aquilo que não é ensinável está bem patente nas 

palavras de Miguel Ângelo, e na ideia de que a rapidez expressa melhor a ideia 

presente na mente do pintor do que a lentidão e o rigor. Em Diálogos em Roma 

Holanda coloca na voz de Miguel Ângelo as seguintes palavras:  

«Eu vos direi: fazer com grande ligeireza e destreza 
qualquer cousa é muito proveitoso e bom; e dom é 
recebido do imortal Deos que aquilo que outro stá 
pintando em muitos dias, se faça em poucas horas (…). 
Assi que o que, pintando depressa, não deixa por isso de 
pintar tão bem como o que pinta vagarosamente, merece 
por isso muito mór louvor.613 

 

Também Dürer chama a atenção para este aspecto, ele que é 

profundamente marcado pela teoria artística italiana, tanto pelo aspecto 

naturalista do rigor das leis da geometria, como pelo valor da ideia individual 

e da imaginação do artista.  

El mismo hombre que durante media vida había tratado 
de afianzar el fundamento ultrasubjectivo de la creacíon 
artística, que se había esforzado en reconocer las leys, 
(…), formula por outra parte la opiníon, que él mismo 
juzga insólita y sólo inteligible para los «artistas 
poderosos». De que un pequeño y sencillo dibujo, puede 
ofrecer algo mucho más significativo que outro en una 
pintura de gran tamaño que le haya costado meses y años 
de trabajo (…)614 

 

 Alberti é outro autor da mesma época que defende a rapidez de 

execução artística615 como sinal de talento e originalidade, uma vez que 

estes residem no trabalho mental do artista. Este parece ser um requisito 

                                                           
613 Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 305 
614 Panofsky, Idea, Contribucíon a la historia de la teoría del arte, Madrid: Ediciones Cátedra, 

1977, p. 108-109 
615 “When you practice, always have before you some elegant and singular example, which you 

imitate and observe. In imitating it I think you will need to have diligence joined with quickness. 
Never take the pencil or brush in hand if you have not first constituted with your mind all that 

you have to do and how you have to do it. It will certainly be better to correct the errors with 
the mind than to remove them from painting. When you acquire the habit of doing nothing 

without first having ordered it, you will become a much faster painter than Aesclepiodoros, 

who, they say, was the most rapid of all ancient painters.” Alberti- On Painting, translated with 
introduction and notes by John R. Spencer, New Haven, London: Yale University Press, 1966, p. 

95 
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sine qua non para que a obra de arte surja como natural e não como 

artificial. 

Em Kant, mais de dois séculos depois de Holanda, há uma analogia entre 

o produto do génio, a bela arte, e o produto da natureza e reciprocamente a 

natureza é entendida como arte: somos tentados a dizer que objectos belos 

naturais parecem obras de arte e a bela arte parece natureza, mesmo 

sabendo que se trata de coisas distintas. A correspondência possível entre 

objetos artísticos e produtos da natureza está na própria beleza, porque a 

beleza é o que apraz universalmente através do juízo de gosto. O sujeito que 

é capaz de produzir uma bela arte, que transmita um efeito de prazer 

universal e que é capaz de representar a “conformidade a fins” numa obra 

de arte particular, é para Kant, o Génio.  

 Francisco de Holanda também estabelece uma correspondência entre a 

criação divina, a natureza e a criação do pintor. Toda a sua argumentação 

estética assenta neste preceito. O pintor cria uma segunda natureza 

inanimante, imitando a capacidade criadora divina cuja criação é animante, 

sendo esta a própria natureza. A criação de Deus, é entendida por Holanda 

como Pintura e a pintura humana como uma segunda natureza. Deus é a 

causa da Pintura e é entendido como um Deus Pintor.616 

Na filosofia de Kant, Génio é a capacidade inata para criar belas artes 

e compreender conceitos que normalmente teriam de ser aprendidos e 

estudados. Para Kant, o génio é o que tem um talento natural, é uma 

faculdade inata. Esta capacidade é natural e não adquirida empiricamente.  

Também em Holanda, o talento inato é uma característica 

fundamental do pintor. Deus dota o pintor de uma graça tal como a natureza 

dota o génio de um talento. Holanda é muito incisivo neste aspecto, 

alertando que muito se engana quem pensa que por ventura qualquer 

homem possa ser pintor aprendendo: 

Porque se alguma sciencia ou arte n’este mundo 
para sua perfeição lhe foi necessário trazer a origem e 

                                                           
616 “Deos quando quis pintar tudo o que vemos, como perfectissimo pintor, sobre a escuridade 
das trevas que cobria o grão retauolo do mundo (…)” Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, 

Lisboa: INCM, 1984, p. 22 
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natural de seu nascimento, sem dúvida nenhuma esta 
deve ser a arte da pintura.617 

  

Kant afirma que o génio é um favorito da natureza e que a sua 

aparição é rara, da mesma forma que Holanda defende que o dom do pintor 

vem de Deus e que a sua natureza é raríssima. 

O carácter essencial do "génio" para Kant traduz-se na sua 

originalidade. Este génio é um talento para produzir ideias que podem ser 

descritas como não-imitativas.  

Também em Holanda a originalidade do Pintor é uma característica 

essencial, aspecto que revela grande modernidade para uma época em que a 

imitação não tinha a carga pejorativa que ganhou mais tarde: 

(…) o engenho excelente e raro, não deve 
contrafazer ou emitar nenhum outro mestre; senão emitar 
se antes a si mesmo e fazer por dar ellle aos outros antes 
novo modo e nova maneira que emitar e do que possão 
aprender.618 

 

A originalidade do génio não se submete às regras estabelecidas, e 

muito menos as imita. A natureza dá a regra através do génio, por isso a sua 

obra é exemplar.619 

Os produtos da criação do génio, tal como em Holanda, não resultam 

de imitação, mas sim do seu talento genuíno, por isso têm que ser modelos 

e não imitações: 

E atentando bem n’isso, achará não serem aquelles 
os que elle deseja de ser e emitar, e seguirá contente e 
cegamente só o divino nome na pintura com os grandes 
stímolos que lhe pedirá seu natural engenho; e tudo o 
outro terá por vil e por baixeza, senão somente a vertude 
que lhe seu pensamento e spírito desejam.620 

                                                           
617 Ibidem, p. 54 
618 Ibidem. 72 
619 Daqui se vê que o génio:1) é um talento para produzir aquilo para o qual não 
se pode fornecer nenhuma regra determinada, e não uma disposição de habilidade 

para o que possa ser aprendido segundo qualquer regra; consequentemente que a 
originalidade tem que ser a sua primeira propriedade; 2) que, visto que também 

pode haver uma extravagância natural, os seus produtos têm que ser ao mesmo 

tempo modelos, isto é exemplares; por conseguinte eles próprios não surgiram por 
imitação (...) Kant, Op. Cit., p. 212 
620 Francisco de Holanda Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 56 
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 A obra do génio só se torna exemplar se servir de parâmetro para outros 

artistas. Só assim ela constituirá um meio de orientação que vai permitir a 

novos artistas, dotados de génio, criar obras belas originais. 

Deste modo o produto de um génio (…) é um exemplo 
não para a imitação (…), mas para a sucessão por outro 
génio, que por este meio é despertado para o sentimento 
da sua própria originalidade (…)621 

 

  O desenvolvimento da História da Arte segundo Kant, está dependente 

de um limite dado pela impossibilidade de transmissão do talento, porque o 

dom natural ou inato (o génio) morre com um determinado artista e desta 

forma, apenas nos resta aguardar que a natureza dote outro artista de 

talento. 

A originalidade tanto do pintor em Holanda como do génio em Kant, não 

se dá sem certa dose de audácia na sua expressão, manifestando por vezes 

algum desvio à regra, unicamente permitido a este ser privilegiado e não a 

qualquer medíocre artista: 

Unicamente num génio esta coragem é mérito; e uma 
certa audácia na expressão e em geral algum desvio à 
regra fica-lhe bem.622 

 

A audácia e a extravagância do verdadeiro Pintor em Holanda é também 

um aspecto a que este dá especial ênfase, como se tem visto no decorrer 

desta investigação.623 A originalidade do pintor e o seu processo criativo não-

imitativo acarreta a possibilidade de um rompimento com o que está 

estabelecido e consequentemente uma incapacidade de leitura ou aceitação 

pelos seus contemporâneos. 

                                                           
621 Kant, Op. Cit., p. 224 
622 Ibidem 
623 A seguinte citação de Vasari ilustra bem a importância do conceito de Originalida e a relação 

do Génio com os seus seguidores: “The licence he allowed himself has served as a great 
encouragement to others to follow his example; and subsequently we have seen the creation of 

new kinds of fantastic ornamentation containing more of the grotesque than of rule and reason. 

Thus all artists are under a great and permanent obligation to Michelangelo, seeing that he 
broke the bonds and the chains that previously confined them to the creation of traditional 

forms,”  Giorgio Vasari, The Lives of the Artists, Penguin Books, 1965, p. 366 
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Em Kant a figura do génio acaba por fazer a ponte entre a natureza, o 

objectivo, e o sujeito estético, o subjectivo. A genialidade é consequência de 

uma subjectividade mediada pela natureza. O seu talento inato resulta das 

regras que a natureza dá à arte. Isto é, o génio é um mensageiro do poder 

artístico da natureza. O génio é o talento que dá a regra à arte, apesar de 

desconhecer essa regra: 

Génio é o talento (dom natural) que dá a regra à 
arte. Já que o próprio talento enquanto faculdade 
produtiva inata do artista pertence à natureza, também se 
poderia expressar assim: Génio é a inata disposição do 
ânimo, pela qual a natureza dá regra à arte. (…) 

Génio é a inata disposição do ânimo (ingenium), 
pela qual a natureza dá a regra à arte.624 

 
Nesta perspectiva que inspira o Romantismo, os artistas são entendidos 

como os favoritos da natureza, na mesma óptica em que Renascentistas 

como Holanda ou Ficino, viam os artistas como favoritos de Deus, fonte do 

seu talento inato.  

A natureza age através do Génio em Kant, tal como Deus age através do 

Pintor na perspectiva holandiana. O talento do artista trespassa-o mas não 

lhe pertence. Os propósitos do génio estão fora do seu alcance, por isso o 

génio não pode explicar nem descrever com conceitos a sua produção 

artística. O génio cria uma segunda natureza, aquilo que a natureza não 

consegue criar, e poe-o ao seu serviço. 

Também Francisco de Holanda define a Pintura como uma segunda 

natureza625 obra do verdadeiro pintor que imitando Deus no seu gesto 

primordial de criar o mundo pintando, cria uma pintura inanimante, 

enquanto Deus cria uma pintura animante: 

E é hum novo mundo do homem e seu próprio reino e 
obra, assi como o mór mundo é próprio de Deus deriuado 
hum do outro.626  

 

A natureza em Kant é entendida como Totalidade orgânica, causa e efeito 

de si própria, muito diferente do significado de natureza que dominava o 
                                                           
624 Kant, Op. Cit., p. 211  
625 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, p. 26 
626 Ibidem, p. 28 
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modernismo e que se vai estender ao positivismo, em que o poder do 

homem dominar a natureza era elogiado e esta entendida como mera res 

extensa.  

Tal como a natureza é a origem do talento inato do Génio, também Deus 

é a fonte do talento do artista que age nele de um modo inexplicável 

manifestando-se através da Ideia e da Inspiração na forma de Furor Divino.  

O furor criativo é o processo que permite ao artista 
aspirar e ascender à especulação e à contemplação da 
Idea, tornando possível desenhar segundo o «dom inato», 
a «reminiscência» e a «aspiração divina».627 

 

Kant não fala em Furor Divino, mas afirma que o Génio não consegue 

explicar a sua própria criação. 

(…) por isso o próprio autor de um produto, que ele deve 
ao seu génio, não sabe como para isso as ideias se 
encontram nele (…)628 

 

Quanto às faculdades que constituem o génio em Kant e o Pintor em 

Holanda, também podemos curiosamente estabelecer algumas relações: 

As faculdades do ânimo, que em conjunto constituem o Génio são a 

imaginação e o entendimento. Este possui uma faculdade capaz de unir a 

propriedade racional de ideia, com a propriedade estética da imaginação 

numa mesma representação. Kant chama a esta representação ideia 

estética. 

Kant defende que a ideia estética é o elemento que o Génio incute na 

matéria, que não está previsto em nenhuma técnica ou conceito, é um 

elemento irredutível à habilidade técnica do artista, cuja fonte é o seu 

pensamento. É originalidade, dom inato, expressão livre das suas faculdades. 

A faculdade do Génio é a de apresentar idéias estéticas. Uma obra de arte é 

produzida a partir da representação dessas ideias. Segundo o sistema 

kantiano, as ideias são estéticas por serem apresentadas pela imaginação. A 

                                                           
627 Vítor Silva “1548, Francisco de Holanda e a Arte do Desenho” in Textos, Extéril, 
http://www.exteril.com/textos-arte/vitor_silva/1.html 
628 Kant, Op. Cit. p. 212 
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ideia estética é uma representação da faculdade da imaginação que nenhum 

conceito pode encerrar. 

Holanda defende que a Ideia é a origem da obra do pintor, é uma imagem 

que o pintor vê no seu entendimento. Este por sua vez, é entendido como 

um entendimento imagético e selectivo. A Ideia é concebida na mente do 

pintor e mais tarde incutida na matéria. Nessa ideia está também a origem 

da originalidade e o valor da obra de arte que há-de nascer. A noção de 

fantasia, presente em Holanda, como a faculdade da imagem interior que 

sustenta a criatividade artística, reflecte bem a tendência maneirista e o 

corte com o naturalismo renascentista. A imagem criada pelo pintor reproduz 

o seu entendimento, fonte da sua originalidade. 

The phantasia – in effect the particular soul of the painter- 
is at once the “personality” of the painter and the deepest 
source of the virtual animation of the image.629 

 

A imaginação produtiva do Génio gera representações originais, que não 

são advindas da experiência, mas propiciam condições de experiência. O 

Génio cria um espaço simbólico para comunicar de forma original e criativa 

ideias que habitualmente o sujeito representa pela razão.630  

A Ideia em Holanda não se baseia em nenhuma imitação ou na 

observação do mundo empírico. A ideia é génese interior, por isso Holanda 

diz que a ideia é uma imagem que há de ver o entendimento do pintor com 

olhos interiores em grandíssimo silencio e segredo.631 

O Génio consegue adequar faculdades ambíguas, tais como a imaginação 

e a razão para criar ideias que somente ele é capaz, devido ao talento com 

que a Natureza o dotou: 

                                                           
629 David Summers, The Judgment of the Sense: Renaissance naturalism and the rise of 
aesthetics, Cambridge University Press, 1994, p. 1994 
630 “ (…) o génio consiste na feliz relação, que nenhuma ciência pode ensinar e nenhuma 
diligência pode aprender, de encontrar ideias para um conceito dado e por outro lado de 

encontrar para elas expressão pela qual a disposição subjectiva do ânimo daí resultante, 
enquanto acompanhamento de um conceito, pode ser comunicada a outros. O último talento é 

propriamente aquilo que domina o espírito; pois expressar o inefável, no estado do ânimo por 

ocasião de uma certa representação, e torná-lo universalmente comunicável (…) Kant, Op. Cit. 
p. 223 
631 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 95 
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Também a escultura (…) permite representar por 
exemplo a morte (num belo anjo tutelar), o valor 
guerreiro (em Marte), por uma alegoria (…), por 
conseguinte só indirectamente mediante uma 
interpretação da razão e não por uma faculdade de juízo 
meramente estética.632 

 

O Génio trata a génese do belo na arte por intermédio das ideias 

estéticas. Cria através uma força que o ultrapassa, aquilo que Kant chamou, 

uma segunda natureza, ou outra natureza, tal como ela ainda não é ou 

como, pelo menos, jamais foi, isto é, o belo artístico enquanto produção 

humana.  

Podemos dizer que Kant coloca a arte num patamar no qual já Aristóteles 

tinha colocado: ao lado da filosofia: 

(…) A Poesia é mais filosófica e tem um carácter mais 
elevado que a História. É que a poesia expressa o 
universal, a História o particular.633 

   

Assente no conceito de verosimilhança, a poesia, aqui entendida na 

sua aceção mais lata, enquanto arte, por trabalhar com arquétipos, conceitos 

ou imagens da vida, ou na linguagem de Kant, com ideias da razão, 

extraídas do mundo conceptual da arte e é considerada por Aristóteles mais 

filosófica do que a história. 

Por último, destacamos o aspecto quase fatalista que reveste o 

talento artístico do génio. Para se ser artista não basta querer ser, ou apenas 

aprender. Nem cem anos de aprendizagem fariam de um homem sem 

talento natural, um verdadeiro pintor: 

E comtudo um grande engenho (...) e natural vale 
mais que todo trabalho do mundo. 634 

 

Apesar do talento constituir o aspecto mais essencial, ele só por si não 

basta: 

(…) mas nem por isso nascer com elle somente 
basta, mas há de logo de ajudar a arte e a ciencia e o 

                                                           
632 Kant, Op. Cit. p. 217 
633 Aristóteles, Poética, 1451b, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 54 
634 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 61 
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costume; sem o qual o mór engenho dos homens não 
teria algum vigor;635 

 

Holanda defende que o talento existe como uma espécie de saber em 

potência, que para ser actualizado, carece de estudo e trabalho. 

Kant adverte a quem pensar que para ser Génio basta renunciar à 

aprendizagem ou à coerção escolar, que tal presunção seria equivalente a 

pensar que se desfilaria melhor num cavalo desvairado, que num cavalo 

treinado: 

O génio pode somente fornecer uma matéria rica 
para produtos da arte bela; a elaboração da mesma e a 
forma requerem um talento moldado pela escola, para 
fazer dele uso que possa ser justificado perante a 
faculdade do juízo.636 

                                                           
635 Ibidem, p. 62 
636 Kant- Op. Cit., p. 215 
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5- O Olhar Melancólico de Francisco de Holanda a partir 

de Afrodite e Eros 

 

 

 

 Neste subcapítulo vamos, a partir da observação do desenho Afrodite e 

Eros (1547)637 de Francisco de Holanda,  à luz da sua obra teórica, da 

filosofia neoplatónica e do contexto cultural e social que a enquadra, 

caracterizar e analisar este desenho de Francisco de Holanda e encontrar na 

sua obra artística e não apenas teórica, os ecos de alguns conceitos  

explorados ao longo desta tese.638  

O desenho Afrodite e Eros, pertence ao conjunto de desenhos que 

compõe o De Aetatibus Mundi Imagines de Francisco de Holanda, obra que 

nos apresenta uma sequência ilustrada da história das Idades do Mundo, 

segundo as Sagradas Escrituras. Um códice com 154 imagens que Holanda 

inicia em 1545 e termina em 1573, tendo sido interrompido por um período 

de cerca de vinte anos. 

Apesar de Francisco de Holanda ter ficado para a história como um 

teórico da arte, ele era um artista, acima de tudo um pintor, entendido no 

sentido holandiano do termo. A sua audácia e originalidade não se ficam pela 

teoria. No de Aetatibus Mundi Imagines, dá provas do seu talento original, 

tem o mérito de apresentar, por exemplo, a figura divina sem qualquer 

sombra de antropomorfização, como se pode ver em Primeiro Dia da 

Criação.639 A modernidade que apresenta é desconcertante, absolutamente 

original, e tendo em conta que as primeiras imagens desta obra estão mais 

                                                           
637 Ver Fig. 20 
638 Este subcapítulo teve como ponto de partida o artigo “Descrição do Desenho Afrodite e Eros 
(1547) de Francisco de Holanda” apresentado no Colóquio “Descrever Arte” em Janeiro de 2011 

e publicado no posteriormente no respectivo Livro de Actas. Organizado pelo Instituto de 
Filosofia e Linguagem da FCSH da Universidade Nova de Lisboa. 
639 Ver Fig. 13 
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próximas do seu regresso de Itália, nem por isso parecem apresentar 

influências do Renascimento Italiano, que tanto o impressionara.640 

Não podemos deixar de encontrar algum paralelo entre a sua teoria de 

arte e a respectiva prática artística, onde uma rede de influências e 

referências tanto da Antiguidade como da época que lhe é contemporânea 

acabam por se fazer sentir.  

 Esta imagem surge no fim da obra, inserida no que se pode entender 

como um díptico, representando de um lado o Anjo do Senhor641 e do outro 

Afrodite e Eros. Estes desenhos podem-se datar entre 1545 e 1547. O 

presente díptico não passa despercebido, quer pela súbita fuga ao curso da 

história bíblica, quer pela qualidade e emblematismo do mesmo. 

Saído do contexto da Crónica do Mundo, este díptico 
aparece como a exaltação do Amor sagrado comparado ao 
Amor profano, opondo à beleza divina eterna a beleza 
terrestre perecível e afirmando ao mesmo tempo o 
carácter mortal dos deuses da Antiguidade.642 
 

 O contraste entre as duas imagens é flagrante. As escolhas cromáticas 

de Holanda são feitas em função de uma oposição metafísica. A 

luminosidade e a cor simbolizam a presença e a pureza divina, enquanto a 

escuridão e o monocromatismo simbolizam a miséria humana. O próprio 

Holanda chama a atenção para o significado metafísico da oposição Luz/ 

sombra, no Primeiro Capítulo do Da Pintura Antiga: 

Porque primeiro he a lux que a sombra; mas os mortaes 
costumarão o menos de fazer e o mais conforme à miséria 
humana.643 

   

As cores presentes no Anjo do Senhor, azuis, violetas e sépias vibrantes, 

contrastam fortemente com o monocromatismo e o fundo negro de Afrodite 

e Eros, ostentando essa oposição, como bem viu Baptista Pereira: 

                                                           
640“Ele cortou com a tradição figurativa em vigor, mesmo nas criações mais inovadoras, 
pintando puras formas geométricas, sem qualquer figura antropomórfica. Põe-se à margem 

desta tradição e enfrenta-a sozinho, no seu desejo de criar uma imagem sincrética.” Sylvie 
Deswarte As Imagens das Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Lisboa: INCM, 1987, p. 

11 
641 Ver Fig. 21 
642 Sylvie Deswarte, op. Cit. p. 39 
643 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, p. 22- 23 
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Finalement, à la fin du Livre, un autre diptyque, déjà cité, 
met en rapport et en contraste symbolique la couleur et la 
monochromie : l’Ange du Seigneur est une composition 
qui rappelle celles des Premiers Jours tandis que Aphrodite 
et Eros en squelette sont présentés, dans les mots de 
l’auteur « l’amour profane tel qu’il sera à la fin des temps 
», à la plume et au lavis en monochromie.644 

 

Afrodite e Eros é uma imagem que pode revelar um certo regresso aos 

temas medievais, presente na teatralidade da pose dos esqueletos, mas 

também se pode dizer que exaltam uma nova vitalidade, marcada 

essencialmente pela renovação da iconografia cristã na época da Contra 

Reforma. 

Este humanista vive na fronteira entre o Renascimento e o Maneirismo e 

é testemunho de uma série de alterações e tendências artísticas marcadas 

pelas vicissitudes da época. Os deuses da Antiguidade, tantas vezes 

representados em pleno Renascimento plenos de sensualidade e de 

dignidade, aparecem aqui frágeis e descarnados, plenos da sua mortalidade 

e finitude, como símbolo da heresia e do amor sensual, por oposição ao 

esplendor e à beleza luminosa do Anjo do Senhor. Holanda ostenta uma 

cristandade, que de certa maneira nos remete para as críticas neoplatónicas 

feitas por Savonarola à depravação e aos excessos em que vivia a Cúria 

Romana.  

  O desenho parece condensar uma dupla preocupação: anatómica por 

um lado e moralizante por outro: 

L’ estampe d’anatomie s’inspire expressément des 
peintures de Vanité; elle y introduit seulement une 
précision impitoyable, et une sécheresse délibérée; voilà 
ce que lón ne connaissait pas avant la Renaissance.645 

                                                           
644 Fernando António Baptista Pereira “ «... les miracles que font les couleurs et leur grande 

force...» : la symbolique de la couleur chez Francisco de Holand” in Couleur de la morale, 
morale de la couleur: Actes du colloque de Montbéliard, 16 et 17 septembre 2005, Presses 

Universitaires de Franche- Comté, p. 187. Neste artigo o autor defende o uso simbólico e 
trancendental da cor por parte de Holanda no De Aetatibus Mundi Imagines. Podemos 

facilmente constatar que a opção do uso da cor ou a ausência da mesma se prende com uma 
escolha previamente deliberada em função de um programma iconográfico que tem em vista 

atribuir a cor à presença e graça divina e o monocramatismo (presente em desenhos a carvão e 

em aguadas), à sua ausência ou, nas palavras do autor, aos tempos de sub gratia. 
645André Chastel – “L’Anatomie Artistique et le sentiment de la Mort” in Medicine de France, 

número 175, Paris: Olivier Perrin Éditeur, 1966, p. 25  
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 Afrodite e Eros, é uma imagem que se inscreve na tendência de 

representar o tema Vanitas, aqui manifestado através desta dupla de 

esqueletos, revestidos com uma fina pele seca, exibindo o sexo vazio e 

estéril, num cenário mórbido e árido de rochas, com inscrições que nos 

remetem para a Antiguidade Clássica. Através desta imagem Holanda 

representa a efemeridade dos deuses pagãos, tão semelhantes aos humanos 

e por estes criados, a futilidade da beleza dos corpos terrenos assim como 

uma lembrança de que todos morreremos um dia (memento mori). 

 Como bem caracteriza Jorge Segurado, na magistral edição fac-similada 

do De Aetatibus Mundi Imagines, a atitude de Holanda é filosófica, própria 

de um autêntico artista-humanista, ao qual não falta certo humor irónico, de 

superior espírito.646 

 Mas esta obra pode ser também um pretexto artístico para uma 

representação anatómica. Holanda dedica o capítulo XVIII do Da Pintura 

Antiga à Anatomia. Aqui Holanda afirma a importância do domínio desta 

ciência na formação do pintor, lembrando que: 

(…) a santa imagem da morte, e os mortos, que muito 
vale a pintura e mui pouco fora d’ella. Nem que prova 
mais suave pode fazer de si a pintura, que mostrar-nos 
aquelas cousas muito limpamente com cheirosas colores 
pintadas, que não podimos ver (comprindo-nos n’esta 
vida) senão n’um adro, ou cemitério entre o abominavel 
cheiro dos finados, e entre os vermes e ossos de corrução 
(…)647 

 

 Esta passagem para além de confirmar a importância e a grande 

vantagem do domínio da Anatomia na Pintura, lembra também a célebre 

passagem da Poética de Aristóteles, uma das principais fontes de Holanda, 

em que este afirma que contemplamos com prazer imagens (representações) 

de coisas que na realidade contemplaríamos com repugnância e medo, como 

                                                           
646 Francisco de Holanda, De Aetatibus Mundi Imagines, Edição Fac-similada com estudo de 
Jorge Segurado, Lisboa, 1983, p. 466 
647 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa: INCM, 1984, p. 108 
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por exemplo os Cadáveres, justificando assim que a utilidade da arte, como 

forma de aprendizagem e de conhecimento.648 

 David Sumés649, discorrendo sobre o tema da Anatomia em Miguel 

Ângelo, faz referência a uma ilustração desaparecida de Francisco de 

Holanda, que teria ilustrado o capítulo sobre Anatomia do Da Pintura Antiga, 

e que continha a representação de dois esqueletos, um grande e um 

pequeno e ainda um esfolado, do qual apenas restaram as notas escritas 

Vénus e Amor e Divos Bartholomeu. Teria talvez esse desaparecido desenho, 

constituído um ponto de partida para esta Afrodite e Eros. 

 Francisco Cordeiro Branco, na obra, Identificación de una Obra 

Desconocida de Francisco de Holanda, encontra uma relação entre este 

díptico de desenhos do Livro das Idades do Mundo, com passagens do Da 

Pintura Antiga. São em parte essas coincidências que lhe permitem 

identificar o Livro como sendo da autoria de Francisco de Holanda: 

Que reveladora coincidencia! En ambas composiciones, 
Afrodita y Eros, o Venus y Amor, caídos sin vida del cielo 
mitológico, servían, en macabra figuración, para elustrar 
un tema de intención teológica…650 

 

 Acreditamos que houvesse alguma relação de semelhança entre estes 

desenhos, dada a coincidência temática e a opção mitológica, mas estamos 

em crer que, talvez este desenho tivesse preocupações meramente 

anatómicas e por isso não contivesse toda a mórbida envolvência e as 

inscrições da Antiguidade presentes no outro desenho.  

 Summers sugere que Holanda tenha sido influenciado por Miguel Ângelo, 

quer pela ironia temática quer pelas ilustrações anatómicas que Holanda 

possa ter visto de Miguel Ângelo. Ainda assim, também podemos supor que 

Juízo Final, tenha sido uma fonte visual importante, onde está representada 

uma série de esqueletos e de esfolados, e que sabemos hoje que é bem 

                                                           
648 Aristóteles- Poética, Lisboa: INCM, IV, 1449 a 
649 David Summers, Michelangelo and the language of Art, New Jersey: Princeton University 

Press, 1981, p. 40 
650 Francisco Cordeiro Blanco- Identificación de una obra desconocida de Francisco de Holanda, 
Madrid: Archivo Español de Arte, tomo XXVIII, 1955, p. 15 
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possível que Holanda tenha visto o Juízo Final à data da sua execução, dada 

a sua estadia em Roma na época e a sua amizade com Miguel Ângelo. 

 Podemos também ver no díptico O Anjo do Senhor e Afrodite e Eros, 

uma espécie de ilustração temática dos capítulos XXVIII e XVIII do Da 

Pintura Antiga, a saber: Da Pintura das Imagens Invesiveis e Da Natumia.651 

No caso da representação das Imagens Invisíveis, Holanda refere-se 

especificamente à representação de anjos. Holanda baseando-se 

exclusivamente nas sugestões de Dionísio Areopagita, prevê uma série de 

pormenores iconográficos que permitiriam aos pintores representar essas 

imagens invisíveis dentro das regras da Conveniência e do Decoro. Francisco 

Cordeiro Branco reconhece em o Anjo do Senhor, uma ilustração desta 

passagem.652 

 A veneração e o profundo conhecimento de Holanda pela obra de Miguel 

Ângelo poderiam até fazer prever essa possível influência, mas na verdade 

não se conhece em Miguel Ângelo nada de semelhante. Os seus desenhos 

anatómicos são sobretudo científicos ao passo que este, tem uma 

componente narrativa e moralista que, parece indicar, uma originalidade ou 

o lado invulgar desta imagem, sobretudo presente na ironia de uma Afrodite 

e Eros despojados de toda a sua sensualidade, e na intenção de fazer 

paródia, presente nas inscrições que rodeiam as figuras: 

Holanda afirma ainda a sua condenação do amor profano 
tornando-o ridículo com um humor negro que atinge 
quase o burlesco.653 
 
 

 As citações da Antiguidade rodeiam as figuras como grafitis gravados na 

pedra. São por um lado testemunho do seu profundo conhecimento dos 

clássicos, e por outro lado, do seu objectivo moralista. As citações 

acompanham as figuras e apoiam-nas conferindo-lhes esse tom de humor 

negro, como lhe chama Deswarte. 

                                                           
651 Como aliás se pode também estabelecer uma correlação entre as primeiras imagens da 
criação do mundo e a descrição metafísica da origem da pintura segundo o Genesis no Da 
Pintura Antiga 
652 Francisco Cordeiro Blanco- Op. Cit. p. 14 
653 Sylvie Deswarte- As Imagens e as Idades do Mundo de Francisco de Holanda, Lisboa: INCM, 

1987, p. 39 
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 A identificação das citações foi feita por Francisco Cordeiro Blanco654 e 

Sylvie Deswarte faz a tradução das mesmas agrupando-as por autores655. A 

escolha das citações por parte de Holanda, teve sem dúvida uma carga 

fortemente irónica, o que se pode constatar por exemplo, na citação que 

surge entre Afrodite e Eros, por cima do braço esquerdo de Afrodite, que diz: 

«Cupido e a sua voluptuosa mãe», ou à direita do Cupido, a frase junto à 

base da pedra que diz: «Um longo amor adelgaçou bastante o meu corpo 

para tais práticas». Ambas as citações são de Ovídio, e retiradas do 

contexto, produzem um efeito humorístico efectivamente bizarro. 

 A escolha do tema, das citações e a forma como é tudo está encenado, 

representa de alguma maneira um corte com o tipo de representações 

tipicamente renascentistas, provando como a sua obra plástica, a par da sua 

obra teórica, é testemunha de uma alteração profunda na linguagem artística 

e que se prende sobretudo com a introdução do Maneirismo. Este 

movimento foi profundamente marcado pela Contra-Reforma e pelo 

reafirmar da fé cristã. Nesse sentido, a crítica ao amor profano e a 

glorificação do amor divino, não poderiam estar mais na ordem do dia e 

acabam por surgir até como uma reacção à heresia e libertinagem presentes 

nas cortes Renascentistas. 

  André Chastel defende que no século XVI, as imagens anatómicas de 

esqueletos apresentam uma novidade: 

(…) elles sont facilement dotées d’un accent original, 
souvent très fort. Il y a là un curieux phénomène: le 
squelette ou l’écorché prennent des poses artistiques, des 
poses empruntées au vivant. C’est ce qu’on pourrait 
appeler le moment des anatomies posées. 656 

 

 A Imagem de Afrodite e Eros de Holanda também se poderá inscrever 

nesta fase, tanto pela época em que foi feita, como pela postura dos corpos, 

esqueletos em pose viva. Afrodite pousa suavemente a sua mão esquerda 

sobre o ombro direito do pequeno Eros, num gesto de protecção maternal 

                                                           
654 654 Francisco Cordeiro Branco- Op. Cit. p. 1-37 
655 Sylvie Deswarte- Op. Cit. p. 111 (nota 41) 
656 André Chastel – “L’Anatomie Artistique et le sentiment de la Mort” in Medicine de France, 

número 175, Paris: Olivier Perrin Éditeur, 1966, p. 23 
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perante a frágil figura do pequeno cupido. No Livro das Idades do Mundo de 

Francisco de Holanda, surgem ainda outras duas imagens com esqueletos, a 

dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse657 e A Morte das Idades658, em ambos, 

Holanda segue a tendência descrita, ou seja, a pose viva. Os esqueletos de 

Holanda têm poses enérgicas, no primeiro montado a cavalo e segurando 

uma foice em amplo movimento, e no segundo, também segurando a foice 

com vitalidade e com uma postura física de movimento. 

 A temática de Afrodite, na representação artística com preocupações 

anatómicas, nomeadamente associada à anatomia feminina, era segundo 

Deanna Petherbridge, uma tendência, ou uma moda do século XVI, à qual 

podemos supor que Holanda não terá ficado indiferente: 

With 16th century works it is particularly difficult to 
establish which are the ‘originals’ and the ‘copies’ because 
the images themselves were part of a shared iconographic 
resource, attesting to the elaborate interrelationships of 
humanism and classical scholarship. Women are often 
shown in the pudica position of modesty (the Latin means 
‘shame’) borrowed from classical Venus statuary, with one 
hand ‘covering’ a breast and the other concealing the 
pudendae or genital organs.659  

 

 Talvez Francisco de Holanda tenha seguido uma tendência da época. Em 

muitas outras situações já tinha provado ser um homem do seu tempo (e às 

vezes até à frente do seu tempo), usando Afrodite, como um pretexto para 

representar uma figura anatómica, mas a verdade é que a sua representação 

de Vénus em nada se assemelha a esse tipo de representações púdicas, bem 

pelo contrário, o manto que cobre a Afrodite de Francisco de Holanda, tem 

uma presença dominante, cobrindo-lhe a maior parte do corpo, da cabeça 

aos tornozelos, surgindo um inesperado rasgão colocado estrategicamente 

na zona genital desta, com o propósito de evidenciar um sexo vazio e 

despojado de vida. A figura de Afrodite totalmente coberta por este manto, 

                                                           
657 Ver Fig. 22 
658 Ver Fig. 23 
659 Deanna Petherbridge e Ludmilla Jordanova – The Quick and the Dead – Artists and 
Anatomy, Exhibition Tour, Catalogue, London: Printed by P. J. Reproductions Limited, 1998, p. 

54 
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contrasta visivelmente com a do pequeno Eros, que totalmente despido 

aparenta uma fragilidade ainda maior que a de sua mãe. 

O menino está nu, continua nu como sempre, mas do 
corpinho belo e rechonchudo só mostra os ossos, ao 
passo que o resto do belíssimo corpo de sua mãe já bem 
seco, só de ossos, veste ainda traje que foi rico, lindo e 
opulento, mas agora está perdido, desesperadamente 
esfarrapado.660 

 

Podemos ver nesta imagem um certo fascínio pela representação da 

morte e do macabro, a evidência do seu próprio carácter melancólico, tanto 

presente na importância que dedica à Anatomia na formação do Pintor, como 

também presente no gosto por temas mórbidos e depressivos, o que é 

manifesto em duas curiosas e persistentes alusões que faz, à representação 

de uma ‘mulher morta pintada’, que terá visto aquando da sua passagem por 

Avinhão, a caminho de Itália (cerca de 1538). 

 Angel González Garcia por exemplo defende que, talvez haja uma 

relação entre o desenho de Vénus e Eros e estas referências que faz à 

pintura que viu em Avinhão: 

La descripcíon (…) del retrato, (…) nos hace pensar en 
una posible influencia sobre el dibujo de Venus y Amor;661 

 

 Nos Diálogos em Roma, após uma oportuna observação acerca da 

sepultura dos Médicis em Florença, em que é realçado o seu carácter 

nocturno e melancólico, Holanda refere uma obra de pintura que viu em 

Avinhão: 

Mas não é de callar uma obra que vi da pintura (…), que é 
uma mulher morta pintada, que já fôra mui fremosa, e 
chamada de bella Anna; e um Rei de França que gostava 
de pintar e pintava, chamado Reynel, vindo a Avinhão, e 
preguntando se estava ali a bella Anna, porque desejava 
muito de a vêr para a tirar polo natural, e dizendo-lhe que 
não muito havia que era morta, fê-la el-rei desenterrar da 
cova, para vêr se inda nos ossos achava algum indicio de 
fremesura. (…) e todavia assi o julgou o pintor rei por tão 

                                                           
660 Francisco de Holanda, De Aetatibus Mundi Imagines, Edição Fac-similada com estudo de 

Jorge Segurado, Lisboa, 1983, p. 466 
661 Angél González Garcia (introdução e Notas) Francisco de Holanda- Da Pintura Antiga, Lisboa: 

INCM, 1983, nota 708, p. 259 
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fremosa, que a tirou polo natural, com muitos versos ao 
redor, que a choravam e inda estão chorando.662  

 

 O fascínio pelo mórbido está bem presente no tom entusiasmado com 

que Holanda descreve esta obra de Pintura. Podemos também vislumbrar 

uma semelhança com a nossa Afrodite e Eros, na presença de versos em seu 

redor. Qualquer semelhança com a história romântica e com o trágico final 

de Pedro e Inês também não parecem pura coincidência. Podemos pôr a 

hipótese que este marcante e mórbido episódio da História Real Portuguesa, 

poderá ter motivado e despertado a sua atenção para esta representação. 

 Forte impressão terá causado esta pintura em Holanda, para que mais 

de trinta anos depois, quando redige o Da Ciencia do Desenho, volte a 

mencionar o tal retrato de mulher morta. No contexto desta obra, o 

enquadramento desta referência surge como uma tentativa de motivar o Rei 

Dom Sebastião para a prática do Desenho, como estratégia para o cativar 

para uma valorização das artes, dando-lhe exemplos de outros reis que se 

exercitaram na prática do Desenho, justificando assim a nobreza e 

importância da Pintura, tão esquecida e desprezada durante o curto reinado 

do Rei Dom Sebastião: 

De que eu dou testemunho que vi em reino de França na 
cidade de Avinhão, em um mosteiro uma pintura de cores 
muito bem feita, a qual pintou El-Rei Reinero de França: e 
era um Retrato de Bela Ana, que ele fez desenterrar da 
sepultura somente para a pintar, e assim a pintou morta 
como eu a vi.663 

 

 Podemos supor que a atmosfera mórbida experimentada aquando da 

contemplação desta Pintura e a forte impressão que lhe causou, terá 

influenciado de alguma maneira este desenho de Afrodite e Eros. 

 Em parte, a mensagem desta história que Holanda relata, lembra o tema 

do díptico, isto é, neste mundo todos morremos e mesmo a maior Beleza, a 

fonte e o objecto por excelência da Arte da Pintura, de pouco vale quando 

exposta ao devir do tempo. 

                                                           
662 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Livro Segundo, Lisboa: INCM, 1984, p. 259 
663 Idem, Da Ciência do Desenho, Lisboa: Livros Horizonte, 1985, p. 37 
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 Também no seu Álbum dos Desenhos das Antigualhas, encontramos um 

desenho que podemos relacionar com Afrodite e Eros, bem como com a 

história do retrato da Bela Ana. No regresso de Itália, ao passar na zona da 

Provença, Saint Maximin, não resiste a desenhar o relicário da cabeça de 

Santa Maria Madalena664, imagem essa, que como podemos constatar nos 

remete para a temática dominante: a ausência de rosto e a caveira presente 

no lugar onde outrora existiu beleza e sensualidade. Podemos estabelecer 

mais uma ligação por via do tema Vanitas. Também Maria Madalena é 

também o símbolo do amor profano e da beleza efémera nas Sagradas 

Escrituras, e nesta obra surge mais uma vez no fim, como última advertência 

e fugindo à temática dominante, a saber, as Antiguidades Romanas e as 

obras do Renascimento.  

Não podemos deixar de lembrar Dürer, artista tão admirado por Holanda 

e também ele próprio fascinado pelos desígnios da Melancolia, que na sua 

obra-prima de pintura São Jerónimo (1521)665 nos remete para uma reflexão 

tão semelhante à de Holanda. São Jerónimo, também outrora fascinado 

pelos clássicos, nos interpela melancolicamente, com o olhar de um velho 

sábio que tal como a imagem de Afrodite e Eros parece gritar: lembremo-nos 

que todos vamos morrer. Em São Jerónimo a oposição dá-se entre a imagem 

de Cristo cruxificado em segundo plano e a imagem da Caveira para a qual 

aponta. Ilustra, de certo modo, a mesma reflexão filosófica acerca da 

Vaidade dos humanos, da futilidade dos seus impérios, do devir das idades 

do mundo por oposição ao amor divino, puro e imutável, em tudo 

semelhante às Ideias Platónicas, nomeadamente ao Belo em si.  

É a revelação da relatividade do valor da vida e do poder 
da morte, que tudo aniquila, iguala e destrói a beleza do 
amor, os orgulhos e as vaidades.666 

 

Como pudemos ver através destes exemplos, o gosto de Holanda pela 

representação do mórbido e de iconografias depressivas667 como via para 

                                                           
664 Ver Fig. 24 
665 Ver Fig. 25 
666 Francisco de Holanda, De Aetatibus Mundi Imagines, Edição Fac-similada com estudo de 

Jorge Segurado, Lisboa, 1983, p. 466 
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uma reflexão acerca da vida revela, antes de mais, os sintomas de um 

carácter tendencialmente melancólico, evidenciado quer pela escolha dos 

temas, quer pela abordagem original e intelectual que imprime à cena. 

 

                                                                                                                                                                          
667Na opinião de Isabel Sabino, a melancolia é uma condição intrínseca à pintura, não apenas 

presente na época contemporânea e que se manifesta, por exemplo, numa certa tendência 

para a representação de iconografias depressivas. “ (…) a condição melancólica da pintura é 
talvez constitutiva ou essencial” Isabel Sabino “Surfing, sob um céu cor de tinta. Algumas notas 

sobre a Melancolia na Pintura Contemporânea” in VVAA Arte & Melancolia, coordenação 
Margarida Accioaouoli, Maria Augusta Babo, Instituto de História da Arte/ Estudos de Arte 

Contemporânea, centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, 2011, p. 97 
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Conclusão 
 

 

 

A Ascensão estética e metafísica do pintor não é apenas mais um dos 

seus temas estéticos, é a grande preocupação da sua obra. O estudo da 

posição social do artista em Portugal e a defesa da legitimação de um 

estatuto liberal é para Holanda, uma missão. Ele próprio, vítima da falta de 

interesse pelas artes no nosso país, tem a amarga consciência que em 

Portugal nunca terá o reconhecimento digno do seu talento, como aliás não 

teve, nem como artista, nem como teórico ou humanista, amargura essa que 

materializa pictoricamente no seu autorretrato668, que mais do que o espelho 

de uma autoconsciência do artista que se pretende liberal, é o reflexo da sua 

angústia por, como qualquer artista desejar que a sua obra supere o seu 

tempo e simultaneamente aperceber-se quão pouco valorizado foi o seu 

trabalho, devido à ignorância artística que domina o Portugal do seu tempo. 

Holanda é o porta-voz de algo radicalmente novo em Portugal, a 

valorização e superioridade da Pintura, que contrariando a tendência vigente 

de associar o trabalho artístico ao trabalho oficinal, luta pela superação desse 

preconceito, defendendo a importância do lado intelectual como fonte da 

criatividade e da originalidade do artista.  

Holanda transformou a Pintura na mais difícil e complexa de todas as 

artes humanas, conferindo-lhe uma superioridade inultrapassável, assim 

reclamando em consequência, um ambiente de liberdade artística, 

infelizmente incompatível com a organização corporativa vigente na época, 

em Portugal. 

Com a teoria metafísica da origem da Pintura, Holanda eleva o Pintor ao 

seu mais alto estatuto, o da proximidade com o divino. O Artista, 
                                                           
668 No auto-retrato de Francisco de Holanda no fim do Livro De Aetatibus Mundi Imagines, este 

representa-se na presença das três virtudes teologais, segurando nas mãos este mesmo livro e 
oferecendo-o à malícia do tempo, simbolizada por um cão, que abocanha o livro com 

ferocidade. (Ver Figura 8) 
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compreendido como Deus in Terris, tem como missão partilhar o seu dom 

com a humanidade através da criação artística. O lado melancólico, 

intelectual e excepcional do artista também é manifestado na defesa da sua 

pureza espiritual. Holanda defende que o artista, pelo exercício de sua arte, 

tem mais do que os outros homens, o privilégio de chegar até Deus «em 

casto spirito»669, de o contemplar e de o representar. O dom inato do artista 

é entendido por Holanda como uma possibilidade dialética, de ascensão 

mística às ideias divinas, numa espécie de equivalência entre artista e 

filósofo. A ascensão a Deus também pode ser entendida como Furor Divino, 

como uma visão interior, como uma revelação mística. 

A ênfase, dado ao lado intelectual da criação artística presente no 

conceito holandiano de Ideia, a referência ao Furor Divino, entendido como 

êxtase criativo, assim como a defesa da vocação que nasce com o pintor, 

lançam as bases para a teoria do Génio, da qual Francisco de Holanda é um 

pioneiro porta-voz. 

O Pintor personifica a comunhão entre a aprendizagem de um saber 

quase universal e de um talento inato, entendido como graça divina, é uma 

personalidade excêntrica, é a realização da ideia individual, é a celebração da 

invenção, da criatividade e da originalidade, trazendo com a sua pintura um 

novo mundo do homem e para o homem.  

O conceito de génio artístico dá origem a uma espécie de nascimento 

da aristocracia artística ou intelectual. O artista excelente terá de revelar um 

carácter singular ou apartado da maioria, uma vez que a sua ciência é rara e 

excepcional. A individualidade do pintor é marcada por uma independência 

face à comunidade artística que o rodeia e o seu espírito, para não se 

corromper, permanece isolado, numa espécie de solitudine e melancolia 

produtiva. Este é um direito adquirido, através da sua condição natural que 

também lhe confere o dever de compartilhar esse dom com os outros 

homens. Esta solidão, que decorre do amor à arte e não de misantropia, 

acaba por ser responsável por um certo grau de inadaptação, que desde a 

                                                           
669 Francisco de Holanda- Da Pintura Antigua, Lisboa: INCM, 1983, p. 67 
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Antiguidade aos nossos tempos tem vindo a ser apontado como 

característica do Génio. 

Holanda está especialmente atento à audácia e à extravagância do 

verdadeiro Pintor, características decorrentes da originalidade e do seu 

processo criativo não-imitativo. A teoria do Pintor apresentada por Holanda, 

só séculos mais tarde, em Kant, encontrará o seu verdadeiro 

desenvolvimento filosófico, essencialmente presente na ideia de que o Génio 

possui um dom inato, e que a sua genialidade provoca um rompimento com 

o que está estabelecido, por ser, de cada vez, verdadeiramente original. 

O modelo de artista saturnino, melancólico e excêntrico que dominará o 

séc. XVI, tem um lugar de destaque na obra de Holanda. É ele que 

sustentará os pilares da ideologia maneirista em que se privilegiam aspectos 

como: o talento, o génio e a originalidade.  

Holanda, à sua maneira, participou do movimento que a eleva a 

Melancolia de doença a força intelectual. A Melancolia seria, doravante, 

associada ao êxtase criativo e ao Furor Divino.  

É em Miguel Ângelo que este vai encontrar a sua personificação. Este 

simboliza para Holanda o mito do artista que não se submete a nenhuma 

regra a não ser à sua própria intuição estética, desprezando, na expressão 

livre da sua personalidade artística, os condicionalismos de índole social. Para 

além dos aspectos filosóficos comuns a Holanda e a Miguel Ângelo, existem 

obviamente traços da sua personalidade que fascinam Holanda e que vão ao 

encontro não só da moda da época, mas também do modelo de artista que 

Holanda ambicionava: o artista enquanto ser especial, excêntrico, superior e 

próximo de Deus, tanto pelo seu poder criador, como pela espiritualidade e 

nobreza do seu carácter.  

 Por fim, encontramos na própria evolução biográfica de Holanda, os 

traços de uma personalidade marcada pelo humor melancólico. Nos seus 

derradeiros dias, o isolamento do seu monte em Sintra e a vivência dos mais 

puros valores cristãos, constituíram o antídoto para a sua amargura.  

Podemos ainda encontrar um paralelo entre a sua teoria de arte e a 

respectiva prática artística. Destacamos “Afrodite e Eros”, como um desenho 
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de Holanda, que espelha bem o seu próprio génio melancólico, original e 

desconcertante: a representação das figuras mais sensuais da Mitologia 

grega é feita através de dois frágeis esqueletos, que constituem uma 

advertência fatal: Lembremo-nos de que todos vamos morrer, que a beleza 

dos mortais de nada vale perante o Belo em si, existente apenas na mente 

divina.  
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IMAGENS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Francisco de Holanda, Anfiteatro de Nimes 

Ábum dos Desenhos das Antigualhas, f. 54v  



  



 

 

 

Fig.2- Francisco de Holanda, Fortaleza de Nice 

Álbum dos Desenhos das Antigualhas, f. 37r 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 3- Francisco de Holanda, Baptistério, Catedral e Torre de Pisa, 

Álbum dos Desenhos das Antigualhas, f. 51v  



 

  



 
 

 
 

Fig. 4- Francisco de Holanda, Retrato de Miguel Ângelo, 
Álbum dos Desenhos das Antigualhas- f. 1v 

  



  



 
 

 
 

Fig. 5- Francisco de Holanda, Roma Imperial, 
Álbum dos Desenhos das Antigualhas, f. 3v 

 
 
 
 



  



 
 

 
 

Fig. 6- Francisco de Holanda, Roma Caída,  
Álbum de Desenhos das Antigualhas, f. 4r 

  



 
 



 

 
Fig. 7- Carta de Francisco de Francisco de Holanda a Filipe II,  

22 de Janeiro de 1572 



  



 

 
 
 

Fig. 8- Auto-retrato de Francisco de Holanda, dando o seu livro à malícia do 
tempo, in De Aetatibus Mundi Imagines, f. 89r 

  



  



 
 

 
 

Fig. 9- Francisco de Holanda, Projectos de Pontes, 
Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa (fac-simile) 

  



 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 10- Nuno Gonçalves, Painéis de São Vicente, 1470- 1480 
MNAA- Lisboa 

  



 
  



 
 
 
 

 
 

Fig. 11- Nuno Gonçalves, São Vicente atado à Coluna, 1470 
MNAA- Lisboa 

  



 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 12- Rafael, Auto-retrato de Rafael, Pormenor de Escola de Atenas  
1506-1510, Palácio Apostólico, Vaticano 



  



 
 
 
 
 

 
 

Fig. 13- Francisco de Holanda, O Primeiro Dia da Criação: Fiat Lux 
De Aetatibus Mundi Imagines, f. 3r 



  



 
 
 
 

 
 

Fig. 14- Francisco de Holanda,  
O Segundo Dia da Criação: Criação do Firmamento 

De Aetatibus Mundi Imagines, f.4r 
  



 
  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig. 15. Albrecht Dürer- Melancolia I, gravura, 1517 



  



 

 
 
 
 

 
 

Fig. 16- Gustave Moreau, Hesíodo e a Musa, óleo e estudo, 1891 
Musée d’Orsay, Paris 

  



 
  



 
 
 
 

 
 

Fig. 17- Rafael, Escola de Atenas, 1506-1510 
Palácio Apostólico, Vaticano 

 
 

 
 

Fig. 18- Pormenor de Escola de Atenas, Miguel Ângelo como Heraclito 

  



 
  



 
 
 
 

 
 

Fig. 19 - Saturno e os seus signos Zodíacos: Capricórnio e Aquário, 
Albumasar, Introductio in astrologiam, (1400) New York: Pierpoint Morgan, 

Library, MS, 785, fol. 34 
  



 
  



 

 
 

Fig. 20- Francisco de Holanda, Afrodite e Eros,  
De Aetatibus Mundi Imagines, f. 88r 

  



 



 
 
 

Fig. 21- Francisco de Holanda Angelus Domini 
De Aetatibus Mundi Imagines, f. 87v 

  



 
  



 
 

Fig. 22- Francisco de Holanda Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse 
De Aetatibus Mundi Imagines, f. 73r 

  



 

  



 

 
 

Fig. 23- - Francisco de Holanda A Morte das Idades 
De Aetatibus Mundi Imagines, f. 68r. 



  



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 24- Francisco de Holanda, Relicário da cabeça de Santa Maria Madalena, 
Saint Maximin, Álbum dos Desenhos das Antigualhas, f. 48v 

 
 

  



  



 

 

 

 

 

 
 

Fig. 25- Albrecht Dürer, São Jerónimo, 1521, MNAA, Lisboa 
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