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RESUMO 

 

A teoria da Arquitectura como forma de pensamento disciplinar é anterior à ordenação do seu 

corpus por Vitrúvio. Na Antiguidade, a atitude de observar e saber permitiu ao homem acolher a 

ordem do mundo e construir novas experiências, ao fundir através da teoria a prática construtiva 

da Arquitectura no universo das palavras e das ideias. Esta tese percorre a História da teoria e faz 

uma reflexão axiológica e crítica do sistema, recorrendo às obras de alguns dos múltiplos autores 

que, da Idade Moderna até à nossa Hipermodernidade, aportaram ao conjunto arquitectónico 

conteúdos e modelos para a sua expressão, e que, pelo carácter polissémico das formulações sobre 

as origens, objectivos e significados, geraram, por vezes, posicionamentos antagónicos no interior 

da disciplina. A construção teórica dos novos paradigmas arquitectónicos depende, em grande 

medida, do modo de demonstração heurística de um método. Um processo conceptual e 

metodológico adquirido através do factor resiliente das diferentes narrativas, orientadas para 

confluíram, influíram e afluíram na prática arquitectónica. Nos ambientes culturais da Itália, França, 

Inglaterra e Alemanha, estas narrativas foram construídas como programas mais ou menos 

explícitos da teoria e da prática do projecto, numa conjuntura histórica especifica. À procura de 

Deus e do homem, ao encontro da ciência e da técnica, ou na utopia da ideologia e do virtual, os 

autores ultrapassaram no quadro da criação teórica a transitoriedade do momento presente, 

permutando entre tradição e vanguarda. A Arquitectura hipermoderna assinala estes paradoxos do 

presente e expõe a fragilidade do sujeito arquitectónico, simultaneamente mais autónomo e mais 

frágil, perante a transdisciplinaridade dos novos valores. O que une Alberti a Schumacher é a 

construção de uma cosa mentale capaz de criar um estilo de época unificador, consciente de que a 

Arquitectura evolui, pelo facto de cada teoria destruir a vigência da anterior e ter uma validade 

condicionada, desde o princípio, até que as novas experiências teóricas construam algo melhor. 
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ABSTRACT 

 

The theory of Architecture as a form of disciplinary thought is previous to the ordering of your 

corpus by Vitruvius. In Antiquity, the attitude of observing and knowing allowed man to accept the 

order of the world and build new experiences, to merge through the theory to constructive practice 

of Architecture in the universe of words and ideas. This thesis covers the theory of History and 

makes an axiological reflexion and critique of the system, resorting the works of some of the 

multiple authors, the Modern Age to our Hypermodernity, appended to the architectural whole 

contents and models for your expression, and that by the polysemic character of the formulations 

about the origins, objectives and meanings generated sometimes conflicting positions inside the 

discipline. The theoretical construction of new architectural paradigms depends in large measure, 

of the heuristic demonstration mode of a method. A conceptual and methodological process 

acquired through resilient factor of different narratives oriented converged, influenced and poured 

in architectural practice. In cultural environments of Italy, France, England and Germany, these 

narratives were built as more or less explicit programs of the theory and practice of the project, a 

specific historical conjuncture. Looking for God and man, to the encounter of science and 

technology, or on the utopia of ideology and virtual, the authors went beyond in the framework of 

theoretical creation transience of the present moment, by interchanging between tradition and 

vanguard. The hypermodern architecture marks these paradoxes of the present and exposes the 

fragility of the architectural subject simultaneously more autonomous and more fragile before 

transdisciplinarity of the new values. What unites Alberti and Schumacher is the construction of a 

cosa mentale able to create a unifying epochal style, mindful that the architecture evolves, by the 

fact each theory destroy the validity of earlier and have a conditional validity, from the beginning, 

until that new theoretical experiences constructing something better. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ainda que o objecto da tese, procure perpassar lugares no universo da experiência polissémica da 

Arquitectura no longo trajecto dos últimos vinte séculos da cultura Ocidental, importa-nos 

delimitar, aprioristicamente, o aion dos momentos antecipadores e resultantes da acção e o 

contributo reprodutor da forma e pensamento teórico na tentativa de perscrutar a multiplicidade 

dos significados conferidos pela História ao processo narrativo e especulativo da Arquitectura 

enquanto disciplina autónoma. Esta aproximação inicial é particularmente relevante pois, como 

iremos verificar na parte final deste trabalho, depois da experiência pós-moderna, apenas com o 

crepúsculo do século XXI e a transformação radical da noção de cultura, em cultura-mundo nas 

sociedades contemporâneas, provocada pelo tecno-capitalismo generalizado, as indústrias culturais, 

o consumismo à escala global, os media e as redes digitais, se conhecerá uma genuína e original 

capacidade de apologia teórica e crítica, na reflexão sobre os novos caminhos da heurística 

arquitectónica para o futuro. Hoje, ao transcender epistemologicamente todas as fronteiras, e 

tornando mais imprecisas as tradicionais dicotomias entre “erudição” das elites e o “vernáculo” do 

povo, a Arquitectura manifesta uma vocação planetária e permeia pela sua interdisciplinaridade 

todos os sectores de actividade, deste momento paradoxal e, ainda, transdisciplinar que identifica 

a Hipermodernidade. 

Não é o significado idiossincrático do valor da Arquitectura que se revela importante na 

aproximação polissémica que pretendemos fazer ao tema. Numa primeira abordagem, interessa-

nos como perspectiva, o contributo proactivo da tradução literária na definição do pensamento 

arquitectónico, mas, também, o da própria forma da Arquitectura enquanto pensamento e o modo 

como esta fixou ontologicamente, no tempo e espaço, os modelos concretos da sua actuação. Hoje, 

como no passado, a obra de Arquitectura que não se fundamenta na teoria, vai na direcção da 

arbitrariedade e da abstracção. Os textos, surgirão, por conseguinte, como narrativas 

‘interdiscursivas’1 dos episódios das experiências passadas, sugerindo uma ucronia epistemológica 

objectiva com o tema da tese, quer se apliquem, na sua dependência contextual a um cronos relativo 

                                                
 

1 Os textos teóricos exigem uma referência situacional própria, que deve ser compreendida como uma ‘referência interdiscursiva’, ou 
seja, a sujeição do sujeito (autor) ao passivo, da enunciação - texto histórico -, o que não impede o sujeito de interpelar a narração no 
âmbito da sua própria narrativa - referente discursivo. É precisamente a criatividade do referente discursivo do sujeito-autor, no contexto 
referencial criado no e pelo texto, que se baseia todo o projecto generativo do discurso teórico sobre a Arquitectura nesta tese. Jenny 
Simonin-Grumbach, partindo da oposição entre enunciação histórica e discurso, propõe o seu desdobramento em cinco planos: discurso, 
História, discurso indirecto, textos teóricos e textos poéticos. Assumindo a posição ambivalente do interdiscurso Simonin-Grumbach, 
afirma, (...) o interdiscurso pode ser o interdiscurso em sentido restrito – o próprio texto, comum ao autor e aos leitores – ou o interdiscurso pode 
ser em sentido lato – os outros textos. (SIMONIN-GRUMBACH, 1975: 111). Neste contexto a leitura historicista predominante não é 
balizada pela perspectiva epistemológica da disciplina arquitectónica. Jenny SIMONIN-GRUMBACH. 1975. “Pour une typologie des 
discours”, In Langue, discours, sociéte: Pour Émile Benveniste, Julia Kristeva, Jean-Claude Milner, Nicolas Ruwet (eds.). Paris: Le Seuil 
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ou na transposição da enunciação à realidade do discurso teórico – de valor e significado gnóstico 

na gramática da forma e do pensamento da ocorrência dos paradigmas da Arquitectura. Este será 

um objectivo de reporte heurístico que nos indicará caminhos em direcção a uma ponderada 

finalidade teleológica, substanciadora pretensiosamente do despoletar de outras visões, naquilo que 

consideramos ser a afluência de resiliências no desafio de hodiernidade da Arquitectura, nos 

momentos determinantes da profícua transitoriedade histórica da sua hermenêutica. 

Para alcançarmos uma estrutura conceptual mais estável, há que compreender os valores 

axiológicos da Arquitectura e a procura contínua do aperfeiçoamento da sua apetência natural, pelo 

e para o conhecimento. Ou seja, um entendimento que lhe permita estabelecer um modelo de 

compreensão do mundo: do mundo físico nas suas respectivas materialidades reunidas num todo 

de conjunto, conformando a Arquitectura como paisagem; e o do mundo social nas interacções do 

homem com o seu território de vivências, que lhe confira a categoria de arte aderente e legitime o 

apor da Arquitectura como História do mundo e História da sociedade. Por outro lado, deduzindo 

que a Arquitectura é gnose, e que, portanto, se vincula ao conhecimento de toda a compreensão e 

expressão humana ao longo da História, ela mesma se reproduz como uma teoria – a teoria do 

mundo e a teoria da sociedade, pois como ressalva Karl Popper: As teorias são redes que lançamos para 

aprisionar aquilo a que chamamos o mundo: para racionalizá-lo, explicá-lo e dominá-lo. (POPPER, 1962: 57)2 A 

teoria resulta da tentativa de explicar os factos que vão sobrevivendo à abordagem simples do senso 

comum, mas para que o seu julgamento vença os lugares comuns, a teoria precisa de convergir com 

a História ao nível da interpretação, permutando entre si, atributos simbióticos em que a teoria é 

a figura e a História o território da eleição. (JOHNSON, 1994: 23)3 

Na Arquitectura, a teoria tem uma qualia colateral, não é anterior, nem é consequente da 

Arquitectura, só com as duas articuladas se configura e elabora um axioma teórico. Elas não podem 

ser entendidas como formas diferenciadas de um mesmo pensamento, apenas como pensamentos 

diferentes de um episódio comum. No caso específico, como já referimos, é a construção de um 

modelo para a compreensão do mundo, um modelo de coexistência das formas arquitectónicas e 

de signos linguísticos. Mas, este modelo não acolhe apenas um paradigma retórico, o 

desenvolvimento da consequência teórica dos pensamentos precedentes é relativo também a um 

fundamento hermenêutico. A teoria da Arquitectura constrói-se dentro dum ‘círculo 

hermenêutico’, que se apresenta sob a forma de uma nova perspectiva e adquire importância para 

os fundamentos ontológicos da disciplina, pois trata da relação formal da realidade, entre a 

antecipação do todo e a construção das partes, correspondente à regra de ‘decompor e recompor’, 

                                                
 

2 Karl R. POPPER. 1962. La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos 
3 Paul-Alan JOHNSON. 1994. The Theory of Architecture. Concepts, Themes & Practices. New York: Van Nostrand Reinhold 
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relação essa, que na realidade, constitui a estrutura circular da compreensão dos textos em 

Arquitectura. Para Hans-Georg Gadamer, o círculo hermenêutico, é um círculo rico em conteúdo (...) que 

reúne o intérprete e o seu texto numa unidade interior a uma totalidade em movimento, em que, a compreensão, 

(...) implica sempre uma pré-compreensão que, por sua vez, é prefigurada por uma tradição determinada em que vive 

o intérprete e que modela os seus preconceitos, seja o encontro com uma pessoa com quem aprendo a minha natureza 

e os meus limites, seja com uma obra de arte (...) ou com um texto. A ênfase dada ao factor essencial da 

tradição, e que deve estar presente em toda a compreensão, não impõe, contudo, a uma admissão 

acrítica da tradição, pois desse modo, estamos a circunscrever a hermenêutica a uma perspectiva 

‘idealista’ e ‘histórica’. O confronto com a nossa tradição histórica é sempre, na verdade, um desafio crítico que tal 

tradição nos lança, garante Gadamer, pois é esse processo de confronto que permite, (...) que o novo 

venha à luz pela mediação do antigo, constituindo assim um processo de comunicação cuja estrutura corresponde ao 

modelo de diálogo. É a partir daí que tomo a pretensão da hermenêutica à universalidade. Ela não significa nada 

menos do que isso: a linguagem forma e base de tudo o que constitui o homem e a sociedade. (GADAMER, 2006: 

14)4 

Este perspectivar teórico da tradição, tem sobre a História da Arquitectura um significado 

acrescido, pois implica encarar uma permeabilidade no domínio da fundamentação espacialista que 

ampare o imprescindível aprofundamento da noção dos elementos estruturadores, nomeadamente 

a ideia mesma, do espaço como protagonista da Arquitectura.5 Trata-se assim, e no que ao espaço 

se refere, de permutar entre dois níveis de análise teórica, o espaço enquanto elemento integrante 

de uma linguagem específica e a determinação circunstancial do contexto particular do facto 

histórico-cultural, naquilo a que Giulio Carlo Argan designa como o “espaço cultural”.6 Pedro Vieira 

de Almeida, refere-se de igual modo ao espaço da Arquitectura, como um “espaço-cultura” que, 

(...) faz como que uma charneira (...) entre espaço científico e o, espaço-senso comum, extremos relacionáveis 

na presença do espaço-cultura, determinando assim, em cada época o tipo e o grau de interferência de um 

no outro, pois o espaço científico, (...) resulta do conjunto de teorias que em determinado momento respondem e 

explicam os fenómenos até essa altura conhecidos e, no polo oposto, o espaço-senso comum, é a matéria-

prima do acto arquitectónico. (ALMEIDA, 1963: 18)7 

A História da Arquitectura, detém, assim, a incumbência de estudar a Arquitectura não como um 

reflexo, mas como um agente da própria História: ela é pelo seu peculiar modo de manifestação, 

uma forma de historiografia especial, que opera num campo próprio e tem metodologias 

                                                
 

4 Hans-Georg GADAMER. 2006. O problema da consciência histórica. Rio do Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora 
5 Bruno Zevi encontra no espaço interior dos edifícios, o principal protagonista da História da Arquitectura: A História da arquitectura é, 
antes de mais nada e essencialmente, a História das concepções espaciais. O julgamento arquitectónico é fundamentalmente um julgamento sobre 
o espaço interior dos edifícios. (ZEVI, 1992, 27). Bruno ZEVI. 1992. Saber ver a Arquitectura. São Paulo: Martins Fontes 
6 A abordagem ao tema do contexto histórico-cultural foi desenvolvida por Argan num curso administrado na Argentina em 1961. Cfr., 
Giulio Carlo ARGAN. 1963. El Concepto del Espacio Arquitectónico Desde el Barroco a Nuestros Dias. Buenos Aires: Ed. Nueva Vision 
7 Pedro Vieira de ALMEIDA. 1963. “Ensaio sobre o espaço da arquitectura”. Revista Binário nº 50. Lisboa 
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disciplinares singulares, mas, que, em sintonia com todas as Histórias especiais, aflui e conflui, para 

o seu enquadramento na História geral da cultura, onde descodifica semioticamente os signos e os 

significados da cultura elaborada e construída a partir da Arquitectura. 

A presença de uma hermenêutica cultural heterotópica favorável e persuasória, despoleta o debate 

crítico, permitindo que este aconteça com espontaneidade. A crítica ocorre na Arquitectura com 

o propósito de fixar os valores do sujeito na análise semântica e na descrição fenomenológica da 

multiplicidade tópica das perspectivas em que se desenvolvem as referências históricas dos 

acontecimentos e, de, permitir criar perspectivas temporais e espaciais das acções humanas, 

compreensíveis e qualificáveis pela revisão analítica contínua dos documentos. Como refere Michael 

Foucault, (...) o homem só se descobre ligado a uma historicidade já estabelecida, nunca é contemporâneo a essa 

origem que através do tempo e das coisas se delineia. (FOUCAULT, 1991: 368)8 

Estes actos salvaguardam a relação espácio-temporal, da referência ao tempo, como quadro de 

entendimento crítico sobre todo o debate suscitado pela ‘novidade’, já que o instante fixado, é 

dependente ele mesmo da variabilidade dos problemas da sua suscitada contemporaneidade: a 

discussão sobre a cidade, o programa para os edifícios, o alinhamento das linguagens admissíveis, a 

integração ou rejeição e a consciência da importância do cruzamento existencial da Arquitectura 

com as restantes artes, ou, ainda, as novas expressões e significados das diferentes áreas do 

conhecimento humano. A crítica arquitectónica avalia o mundo construído e as suas relações com 

a sociedade o que serve. Esta exegese da Arquitectura de natureza tipicamente polémico-

especulativa, está, desta maneira, sujeita às orientações e às posições ético-políticas e deontológico-

científicas da sociedade. Se bem que, inevitavelmente, ocorra uma tendência para condicionar a 

afirmação da crítica, a presença da condição a priori é fundamental num determinado momento do 

processo de desenvolvimento especulativo, como estímulo questionador e por vezes utópico das 

mudanças. Um momento de deslocamento do quadro do problemático para poder alcançar o 

questionável. Os problemas dizem respeito ao eterno disfarce e as questões ao eterno deslocamento, afirma, Gilles 

Deleuze, pois, segundo ele: A potência das questões vem sempre de outra parte que não das respostas e desfruta 

de um livre fundo que não se deixa resolver. A insistência, a transcendência, a permanência ontológica das questões e 

dos problemas não se exprimem sob a forma de finalidade de uma razão suficiente (para quê? Porquê), mas sob a 

forma discreta da diferença e da repetição: que diferença há? e repete um pouco. (DELEUZE, 2000: 194)9 

Unicamente com a precisão da reflexão, e pela necessidade de fixar dessa cogitação, o essencial, é 

possível delimitar o campo ontológico da experiência para a posteriori, produzir uma envolvência 

sintética e assim revelar, disciplinarmente a Arquitectura, uma área do conhecimento ‘erudita’, que 

                                                
 

8 Michael FOUCAULT. 1991. As Palavras e as Coisas. Lisboa: Edições 70 
9 Gilles DELEUZE. 2000. Diferença e Repetição. Lisboa: Relógio D’Água Editores 
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promove a sua identidade reconhecível, em cada situação, semelhante e diferente de outros 

modelos, e de outras experiências. É de experiências que se constrói a teoria contemporânea, 

entretanto descentrada da atitude do observar e saber, que permitiu aos gregos Clássicos 

acolherem a ordem do mundo. Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência; 

é peremptório Immanuel Kant, ao comparar o conhecimento puro, do empírico, efectivamente, que 

coisa poderia despertar e pôr em acção a nossa capacidade de conhecer senão os objectos que afectam os sentidos 

e que, por outro lado, originam por si mesmos as representações e, por outro lado, põem em movimento a nossa 

faculdade intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a matéria bruta das 

impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência. (KANT, 1989: 36)10 A teoria 

contemporânea tem essa condição formal, através da qual se agregam ou desagregam as unidades 

das experiências, tornando-se possível o conhecimento das suas propriedades. As teorias 

constroem-se, alicerçadas na apreciação da vigência subjectiva das teorias precedentes, pois, 

pretensamente, elas na sua génese adquiriram a consciência para a sua validade condicionada, pelo 

tempo provável de uma revisão crítica, até que as novas experiências proporcionem o aion11 para 

a discussão do estatuto ontológico da sua essência12. 

A nova perspectiva epistemológica da teoria da Arquitectura, permite-lhe, no entanto, pairar sobre 

a implicação fundamental dos objectivos ‘científicos’ da teoria contemporânea, porque ela não 

procura apenas penetrar em domínios do desconhecido, abandonando o apoio quer do metafísico, 

quer do humano. O seu carácter assenta na concessão de mecanismos de investigação que 

privilegiam a “construção da prática” pela configuração interpretativa, comparativa e deduzível do 

facto, com base, (...) no universo das palavras e das ideias. (GERMANN, 1987: 8)13 Este sistema não precisa 

assim, da acreditação do processo cientifico, ele é reconhecível sobretudo pela sua matriz intuitiva. 

A actuação da crítica não se voluntaria academicamente, salvaguardando-se ao constrangimento de 

respeitar regras muito rígidas, permite recriar-se em cada situação, flexível e, portanto, com alguma 

irreverência subjectiva. A interpretação desta aparente ‘indisciplina’ acentua os sinais da sua 

criatividade e inteligência, acarreando a convicção de que a ausência de instrumentos científicos 

para lidar com a realidade, não significa diminuir a realidade, mas apenas condicionar a ciência. Esta 

observação tornar-se-á particularmente importante, a posteriori, quando fizermos um sublinhado 

                                                
 

10 Immanuel KANT. 1989. Crítica da Razão Pura, Introdução B. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 
11 Aion, configura-se neste texto como um espaço de tempo que se representa à teoria quer como instantâneo, quer como durável e 
eterno. 
12 O conceito de teoria passou na época moderna a viver em tensão e por vezes em oposição na relação com a concepção da theoria do 
pensamento grego. A ciência moderna despojou dos seus valores intrínsecos o significado de theoria, uma vez que a afastou da sua 
dimensão humana, encarando-a apenas como um meio no trajecto necessário a percorrer no objectivo de atingir novos conhecimentos, 
em direcção ao ainda não conhecido. Ao respeito Gadamer acrescenta: No uso linguístico moderno o conceito de teórico é quase só um 
conceito privado: diz que algo é teórico, quando não possui um vínculo sempre determinante em relação aos objectivos da acção. Inversamente as 
teorias que aqui se perfilam estão dominadas pela ideia de construção, isto é, o conhecimento teórico pensa-se a partir do domínio voluntário do 
que é, e não como um fim único, como um meio. Teoria no sentido antigo é, pelo contrário, algo completamente distinto. Nela não se considera a 
ordem existente, mas, para além disto, a teoria significa a participação na própria ordem total. (GADAMER, 1997: 545). Hans-Georg GADAMER 
(1997), Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Vol. I. Salamanca: Ediciones Sígueme 
13 Georg GERMANN. 1987. Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 
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mais profundo sobre a evolução interdisciplinar e a função ética que a crítica tem nos valores da 

Arquitectura.14 

Na circunstância presente de procura do enquadramento polissémico da Arquitectura, a construção 

do discurso crítico, assume dois significados distintos, mas que se entrelaçam como significantes 

eles mesmos, na perspectiva sobre o valor da Arquitectura. Por um lado, traduz uma ‘construção 

histórica’, isto é, o modo como o discurso está habilitado e disposto a assumir o risco de explicitar 

as suas escolhas intelectuais, pois o seu acto implica retirar o objecto do seu contexto imediato e 

quotidiano, para o colocar em diálogo com diversos elementos de um processo histórico, focando 

aquilo que é importante perceber do seu tempo de permanência, dos momentos de revisão e 

ruptura epistemológica, dos factos históricos determinantes e determinadores pela sua relação com 

as outras áreas do pensamento. Em relação a esta construção própria da Arquitectura, Manfredo 

Tafuri, defende a necessidade de a pensar, partindo do interior da “esfera da História”. Isto, porque 

o autor italiano vê na História, uma possibilidade de reflexão, já que, ela é, (...) determinada pelas suas 

próprias tradições, pelos objectos que analisa, pelos métodos que adopta; e determina as suas próprias transformações 

e aquelas da realidade que desconstrói. (TAFURI, 1987: 3)15 

No particular domínio da Arquitectura, a ‘construção histórica’, quando determinada pela análise 

dos objectos, descobre o seu acento na comunicabilidade dos edifícios e na pluralidade das 

traduções que a sua temporalidade nos proporciona, ou seja, da intercalação sintáxica do símbolo, 

da pragmática e da semântica.16 Por outro lado a construção do discurso crítico também expõe 

uma ‘construção contemporânea’, cujo significado procura os fundamentos para a crítica, na 

logicidade que rege as premissas do pensamento actual e que tem na dialéctica do raciocínio o seu 

valor instrumental. A crítica anexa-se ao domínio da teoria, e essa está presente nos textos da 

disciplina. É através da leitura analítica desses textos e da teoria, que a eles subjaz, que se reproduz 

a História crítica17 da Arquitectura; um universo abrangente e integrado de apresentações do modo 

com a História foi reflectindo e interpretando os acontecimentos sobre a Arquitectura. A decisão 

                                                
 

14 A Arquitectura encontrou, desde a sua origem, uma função ética para coadjuvar o instituto e a expressão do ethos humano. Este ethos 
simetriza o tempo e espaço modelar da forma que informa, o homem, do significado do seu lugar de habitar. O esforço para dar um lugar 
ao homem, expõe Karsten Harries, tem de referir-se à pessoa inteira, especialmente ao corpo. (...) o uso da palavra “edificar” ainda alude a uma 
relação entre o construir e a ética. (HARRIES, 2008: 426). Karsten HARRIES. 2008. “A função ética da arquitectura”. In Uma nova agenda 
para a arquitectura, Kate Nesbitt (org.). São Paulo: Ed. Cosac Naify 
15 Manfredo TAFURI. 1987. The Sphere and the Labyrinth. Avant-Gardes and Architecture from Piranesi to the 1970’s. Cambridge, Mass.: MIT 
Press 
16 Ao analisar a acção disciplinar da Arquitectura tendo como enfoque o edifício, Gillo Dorfles, estabelece uma articulação sintáxica entre 
a relação dos signos arquitectónicos (símbolo), os utilizadores (pragmática) e a sua significação cronológica, contextual e interpretativa 
(semântica). (DORFLES, 1980: 164). Gillo DORFLES. 1980. La Arquitectura Moderna. Barcelona: Editorial Ariel 
17 Para Nietzsche, a História crítica é uma forma de História que julga e condena, (...) apenas aquele que a necessidade presente sufoca e 
quer a qualquer preço afastar o seu peso sente a necessidade de uma História crítica, isto é, que julga e condena. (NIETZSCHE, 2009: 118). No 
campo disciplinar da Arquitectura, o interesse da História crítica advém, principalmente, do seu julgamento analítico, pois este resulta 
de uma necessidade de juízo teleológico de acordo com a realidade em estudo. A perspectiva condenatória nietzschiana impõe um 
preconceito ou uma necessidade de apropriação ideológica em que se promove o descolar do objecto da crítica para uma subjectividade 
dogmática, limitativa do conhecimento ontológico. Friedrich NIETZSCHE. 2009. Citações e Pensamentos de Friedrich Nietzsche. Alfragide: 
Casa das Letras. 
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desta análise deriva, consciente ou subliminarmente, no juízo crítico, um exercício mental que, (...) 

consiste sobretudo no sentir (...) no intuir (...) criando, uma hipótese de trabalho, que espera da investigação histórica 

a necessária averiguação. (ARGAN; FAGIOLO, 1994: 19)18 

Sem o juízo, a Arquitectura traduzir-se-ia numa amálgama fenomenológica de formas e pensamentos 

díspares, onde o que caracteriza uma época e o seu valor cultural, se misturaria no sensacionalismo 

da paridade com outros valores, significantes, ou não, mas indiferenciados, em conexões distópicas 

desarticuladas com o apreço ontológico de outras épocas e atributos culturais. O juízo crítico deve, 

portanto, certificar as reflexões precedentes sobre a noção, o fundamento e os valores da 

experiência teórica dos textos, reconhecendo neles, ao mesmo tempo, um lugar próprio para o 

juízo ético da veracidade histórica do valor da sua afirmação. No entendimento de Jean-Paul 

Resweber, estes valores são: (...) ao mesmo tempo, modelos e referências. Modelos, isto é, ideais, que que derivam 

de duas instâncias: uma racional, que se exprime através de arquétipos universais; a outra cultural, representando tipos-

ideias, adaptados às aspirações de um determinado grupo. Referenciais, sobretudo, isto é, limites e direcções, que 

nascem de um confronto hermenêutico entre uma situação concreta e os modelos, que servem de referências. Razão 

por que se pode dizer que os valores, ao ultrapassarem a acção, a título de modelos, são inventados para e pela acção, 

a título de referenciais. (RESWEBER, 2002: 91)19 

Ao investigador, a análise crítica da História, proporciona-lhe uma suspensão do tempo cultural e 

a capacidade de emaranhar-se de modo provisório numa acção historiográfica, observando o que, 

na opinião de Pierre Bourdieu, é uma tentativa para, (...) explorar os limites da caixa teórica em que cada 

um de nós está preso (...) proporcionando os meios para saber o que estamos a fazer e para libertarmo-nos da 

ingenuidade associada à falta de consciência dos nossos próprios limites. (BOURDIEU,1993: 184)20 Os textos 

têm uma qualia documental, são registos que nos permitem ter acesso a um espaço indefinido de 

tempo que se representa quer como instantaneidade, quer como duração e eternidade de uma 

realidade inacessível, mas que produz também o paradoxo de nos possibilitar o acesso ao 

pensamento sobre a realidade. Uma realidade intelectual verosímil pela vigência da sua verdade, 

pois de acordo com Jorge Luis Borges: Não há exercício intelectual que por fim não seja inútil (...) ao princípio 

é uma descrição verosímil do universo; passam os anos e é um simples capítulo – quando não um parágrafo ou um 

nome – da história. (BORGES, 2009: 40)21 

Ainda assim a teoria da Arquitectura, persegue sempre a sua renovada utilidade, pois é ela que tem 

a missão de continuar a construir as novas interpretações. Por detrás dos repertórios formais da 

                                                
 

18 Giulio Carlo ARGAN; Maurizio FAGIOLO. 1994. Guia de História da Arte. Lisboa: Editorial Estampa 
19 Jean-Paul RESWEBER. 2002. A Filosofia dos Valores. Coimbra: Almedina 
20 Pierre BOURDIEU. 1993. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press 
21 Jorge Luis BORGES. 2009. Ficções. Lisboa: Editorial Teorema 
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Arquitectura, existem permanentes implicações éticas, sociais e políticas,22 ou dito de outra 

maneira, prefiguram-se relações entre as formas e as ideologias, que configuram em cada posição 

formal uma concepção do mundo, do tempo, do sujeito, do objecto e da técnica. Destes conceitos, 

compete ao discurso da teoria da Arquitectura interpretar, forçosamente, os objectos e as suas 

estruturas criadoras, facultando uma consciência mais abrangente em relação ao seu contexto, pois 

estes geram um sistema de relações no modo como emergem as distintas concepções do sujeito e 

do tempo, tarefa da acção de outras ciências disciplinares, aonde a Arquitectura é chamada a 

participar pela premência dos métodos de interpretação, tendencialmente mais complexos. A 

síntese da teoria da Arquitectura contemporânea, - que mais à frente chamaremos de hipermoderna 

-, concilia o poder da crítica, com a capacidade da análise, na explicação dos fenómenos inerentes 

à actuação inter-disciplinar da Arquitectura, partindo, da sociedade e das idiossincrasias dos grupos 

sociais, das ideologias e das decisões políticas, de modo a chegar, ao cerne na análise da 

complexidade formal e estrutural dos projectos e das obras realizadas. Acrescente-se que esta 

teoria, já não se compadece apenas com as interpretações Clássicas, ela incorpora outros aportes 

teóricos que a imprescindibilidade do desenvolvimento humano introduziu no paradigma 

civilizacional recente da cultura-mundo. 

É com base neste importante conjunto de reflexões que iremos estrear com Vitrúvio, o arquitecto 

romano do século I a. C., autor de De Architectura, a abordagem epistemológica do espaço 

historiográfico das publicações e escritos, sempre municiados do necessário repertório cognitivo 

originado no contexto disciplinar e interdisciplinar da Arquitectura. Para a percussão desta tarefa, 

a sucessão cronológica das etapas do discurso histórico da Arquitectura, criada por Arnau Amo, 

constituirá metodologicamente a nossa principal referência no esforço de pesquisa e de 

determinação operativa: o discurso histórico completo estrutura-se em três amplas etapas (...). A primeira etapa 

começa com Vitrúvio, por volta do ano zero da nossa era, e prolonga-se nos tratados do Renascimento e seus derivados. 

A segunda etapa inicia-se no século XVIII, com o estilo critico implantado pela Ilustração, também presente nos novos 

ensaios de arquitectura. A terceira e última corresponde ao nosso século e adopta, com maior ou menor dissimulação, 

o aspecto dos manifestos das chamadas vanguardas. (ARNAU AMO, 1987: 10-11)23 Com a adopção do 

modelo taxinómico, estabelecemos pedagogicamente, como epígrafes, igualmente três etapas 

distintas na História das publicações de Arquitectura: a dos tratados, a dos ensaios e, por último a 

dos manifestos. Esta preferência, irá permitir-nos garantir uma maior objectividade na leitura crítica 

da hermenêutica dos princípios do processo dialéctico  

                                                
 

22 A propósito destas implicações, nas palavras de Albert Casals Balagué, a Arquitectura assume-se como, (...) a mais política das artes no 
sentido em que impõe uma visão do ser humano e dos seus objectivos, independentemente de qualquer acordo pessoal entre os que a habitam. 
(BALAGUÉ, 2002: 77). Albert Casals BALAGUÉ. 2002. El Arte, la Vida y el Oficio de Arquitecto. Madrid: Alianza Editorial 
23 Joaquín ARNAU AMO. 1987. La Teoria de la Arquitectura en los Tratados: Vitruvio. Vol.I. Madrid: Tebar Flores 
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No quadro das publicações, se a norma da razão dos tratados tem uma diacronia24 temporal que os 

vincula a um período determinado que, se exceptuarmos De Architectura, é reconhecível com algum 

rigor histórico do Renascimento ao século XVIII, já validar o advento dos ensaios não permite tal 

precisão cronológica. A facultar-se uma aproximação, ela encontra ainda no século XVIII e no 

potencial libertado pela esteira do Iluminismo, a razão principal para a inauguração de um novo 

modo de escrita e reflexão crítica, capaz de constituir-se como um veículo de expressão e 

reconhecimento da exploração do mundo dos significados da Arquitectura. A herança deste juízo 

normativo ainda hoje subsiste no, a priori, delimitador da tendência analítica do campo da acção da 

coisa a conhecer, seja no momento da investigação ou no processamento de registo. Já os 

manifestos, reconhecidos como o terceiro momento na divulgação do discurso histórico da 

Arquitectura, registam a capacidade apologética de esgrimir as proposições implícitas ou explícitas 

postuladas pelas acções públicas das vanguardas modernistas, com o seu momento áureo nas 

décadas de 1920 e 1930. A revisão critica pós-moderna a partir da década de 1960, vai vincular 

outro tipo de manifestos - individuais e de colectivos - com as novas propostas de posicionamento 

das relações entre a teoria e a prática. 

Contudo, sem o entusiasmo da invocação à acção do passado moderno, os manifestos já não têm 

a relevância de uma ferramenta retórica com o propósito de gerar contestação. Na historiografia 

recente, a teoria crítica da Arquitectura transferiu para o universo imagético das redes digitais, 

muito do o seu potencial de divulgação e discussão sobre a prática e a produção da disciplina, 

oferecendo, assim, soluções alternativas às questões colocadas sobre os fenómenos da 

Arquitectura, pela sociedade desorientada da cultura-mundo controlada pelo tecno-capitalismo de 

escala global. O carácter apologético e expressivo desta dimensão imagética, combina um liminar 

consciente de manipulação do repertório poético e abstracto com os valores críticos dos esquemas 

diagramáticos e paramétricos da experiência hipermoderna, diligenciando transcender a tradição 

Clássica das regras dos tratados e os modelos normativos de exposição dos ensaios, para, desta 

maneira, promover uma nova epistemologia na gramática arquitectónica, com consequências 

resilientes na natureza especulativa, antecipatória e catalisadora da actividade teórica na 

Arquitectura do século XXI. 

Ao promover uma leitura directa dos textos e autores consagrados pela História da Arquitectura, 

este trabalho de reflexão teórica sobre a disciplina, tem como propósito, de acordo com critérios 

de ordenação cronológica e geográfica, analisar e descrever as tendências da teoria da Arquitectura, 

sobretudo nos países europeus que mais contribuíram para o desenvolvimento das grandes linhas 

                                                
 

24 O tempo ‘diacrónico’ é aqui considerado do ponto de vista histórico-evolutivo, com referência à observação dos fenómenos linguísticos, 
sociais e culturais. 
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da História do pensamento, e que, do Renascimento até à nossa contemporaneidade, pelos seus 

pontos de vista originais, mais influíram historicamente na cultura arquitectónica: Itália, França, 

Inglaterra e Alemanha. A abertura do universo polissémico da teoria arquitectónica inicia-se, como 

já referimos, com a obra de Vitrúvio (Os dez livros de Arquitectura), o único tratado de 

Arquitectura até hoje conhecido da Antiguidade. Segue-se a observação do texto inaugural da teoria 

da Arquitectura na Idade Moderna, o De re aedificatoria de Alberti, que a par de outros tratados 

por nós analisados, foram publicados entre a Renascença e o século XVIII, a partir da autoridade 

da obra de Vitrúvio como um conjunto de conhecimentos de apoio à prática do arquitecto, 

distantes, portanto, da definição habitual de exercício teórico. Estas obras exclusivamente 

consagradas às Ordens de Arquitectura tiveram, como provaremos, a sua forma mais expurgada 

no tratado das Regole de Vignola. Apenas com a chegada do século XVII, em França, e no contexto 

dos caminhos paralelos da abordagem semiológica da famosa querela entre os Antigos e os 

modernos, os comentários de Claude Perrault colocados nas margens da sua tradução de Vitrúvio, 

se revelariam mais importantes enquanto interpretações pessoais e especulativas do que a própria 

tradução. 

À margem destas considerações, contudo, os tratados constituem do ponto de vista histórico uma 

importante afirmação do conhecimento prático em Arquitectura. São na sua essência, um 

repositório experimental útil das regras construtivas, tipológicas e de beleza, emanadas da 

interpretação da trilogia vitruviana, que procuraram a sua efectividade na criação de novos modelos 

de Arquitectura. Os tratados permitiram que pela primeira vez na Arquitectura se tivesse a 

consciência de que a teoria e a prática, só podem chegar a um entendimento fecundo através do 

diálogo entre as duas. A regulamentação das convenções estéticas na teoria arquitectónica, supõe 

uma fundamentação, uma codificação e um programa. Assim, a correspondente qualidade da 

Arquitectura é um barómetro da utilidade da teoria. Uma utilidade susceptível de ser comprovada 

na construção da Arquitectura real, e que por extensão, permite deduzir que a boa Arquitectura 

tem sempre uma justificação teórica, que ainda que esteja ausente, não vai anular a sua necessidade 

de existir. Como veremos, ao precatarem esta relação mútua, elaborando ligada à sua obra 

arquitectónica, uma obra teórica, alguns dos grandes arquitectos deste período como Palladio, 

Guarini, Delorme, von Erlachou ou Wren, sabiam que estavam a promover uma operação cultural 

necessária para um rápido e profundo processo evolutivo da disciplina da Arquitectura. As suas 

edificações não seriam compreendidas completamente se ignorássemos a sua obra teórica, e vice-

versa.  

A ligação inicial dos tratados ao estudo da Arquitectura Antiga e à interpretação de Vitrúvio, vai 

dar lugar a uma maior preocupação com o carácter autónomo dos textos. Se no século XV a teoria 

da Arquitectura era uma matéria dos humanistas, quando chegamos ao século XVIII, constataremos 
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que o assunto é discutido principalmente por arquitectos “diletantes”, como foi o caso do abade 

Laugier. O arquitecto de forma individual, não tem que oferecer uma teoria arquitectónica pessoal 

se a sua actividade está em acordo com os princípios do seu tempo. Da mesma forma, o teórico 

não tem que comprovar pessoalmente a substância material da sua teoria. Entre a Arquitectura e a 

teoria deixou de existir uma relação causal. Este facto, marca o final da preponderância dos tratados 

na Arquitectura. Ainda que este tipo de livro continue a garantir o seu papel na disciplina, ele é 

reduzido, à forma de manual na apresentação de soluções técnicas de construção, ou mais tarde, já 

no século XX, à indicação de dimensionamentos e à análise focada de determinados tipos de 

edificações. 

Com o Essai sur l’Architecture de Laugier, publicado originalmente em 1753, inauguraremos a segunda 

etapa na História do discurso teórico. O aparecimento dos ensaios no século XVIII, representa 

historicamente o primeiro esforço para proporcionar à Arquitectura o seu estatuto teórico e 

científico autónomo. Os ensaios vão permitir desenvolver argumentos próprios e desafiar a 

autoridade histórica dos mestres Antigos, aproximando mais este tipo de textos, do entendimento 

que hoje damos à teoria. Essa é a opinião, apesar de questionável, de Emil Kaufmann que vê no tipo 

de pensamento do ensaio de Boullée, Architecture, essai sur l'art e de Ledoux, L'Architecture, o início 

da Arquitectura Moderna. Não obstante, a ausência da intenção de estabelecer uma ruptura 

histórica, outros autores, como Soane, Schinkel, Semper, Viollet-le-Duc, Ruskin ou Choisy, também 

eles, vão desenvolver formas de análise e interpretação crítica da Arquitectura de epistemologia 

moderna. 

Com o desenvolvimento da discussão teórica sobre a Arquitectura a partir do final do século XVIII, 

para além dos ensaios, surgem outros tipos de publicações. Entre estas, estão as reproduções das 

lições proferidas por Durand, Rondelet ou Quatremère de Quincy nas escolas de ensino oficial de 

Arquitectura, como a École des Beaux-Arts ou a École Polytechnique de Paris, mas, igualmente os 

opúsculos, artigos e conferências, que permitiram a divulgação das concepções teóricas de 

activistas, professores, projectistas como W. Morris, Wagner ou Loos. Como apuraremos, a 

divulgação continuada destas publicações e a constituição das bases científicas das disciplinas da 

História e da Arqueologia, com a capacidade de criar um novo enfoque revivalista na Arquitectura, 

irão contribui para o nascimento das revistas de Arquitectura no século XIX. 

Outra importante observação preparatória a fazer neste trabalho é a influência das ideologias 

políticas ao longo da História da teoria da Arquitectura. Porém, esta relação dinâmica e diacrónica 

nem sempre foi contínua, muitas das vezes, o poder formulado por um sistema de ideias foi 

superado pela autoridade das crenças religiosas. Nos primeiros tratados modernos esta 

ambiguidade vai criar alguma tensão e hesitação ao autor no momento de construção da lógica 

narrativa. A leitura do Trattato d’architettura de Filarete, por exemplo, expõe uma estrutura narrativa 



 p.14 

em que a utopia serve de ponte para a ambivalência entre o mythos e o logos, entre a necessidade 

de laurear com Sforzinda o seu protector Francesco Sforza e, em simultâneo, acreditar que a sua 

construção teórica resulta da intervenção e do génio divino. 

A teoria da Arquitectura pode ter uma função normativa e ser um dos vértices da ideologia de 

Estado, como ficará demonstrado na França de Colbert e, ainda assim, manter a sua autonomia 

intelectual. Pode estar ao serviço do Antigo Regime, que antecede a Revolução em 1789 e ter o 

atrevimento de pensar em genuínas utopias arquitectónicas, que reclamam de imediato por 

mudanças epistemológicas para um Cosmos novo. A teoria da Arquitectura pode acolher o 

misticismo conversador e radical do regresso à tradição de um passado medieval de Pugin, a 

espiritualidade bíblica moderada de Ruskin ou o socialismo activista e sindicalista de W. Morris e, 

ao mesmo tempo, ter uma visão historicista que acredita no progresso da técnica e profetiza a 

realização inelutável do desenvolvimento do processo histórico em direcção ao futuro, seja ao 

serviço da Deutsche Werkbund, como fez Muthesius, ou na procura do novo referencial humanista 

para uma verdadeira mudança no paradigma civilizacional defendido por Berlage. 

No seu significado, a teoria arquitectónica pode também ser reduzida a um instrumento ideológico 

da vontade de homogeneização do capitalismo industrial e dos Estados totalitários, um fenómeno 

que, como comprovaremos, vai determinar a própria Arquitectura da primeira metade do século 

XX. Por via desta tendência assiste-se ao nascimento das pseudo-teorias que de um ponto de vista 

estético apenas oferecerem às massas arregimentadas, uma arte medíocre. Esta necessidade 

autocrática de homogeneização reprime igualmente a essência reguladora que implica a crítica 

arquitectónica. É neste contexto da procura das relações de causalidade entre as influências 

ideológicas e políticas e a sua determinação no quadro histórico do Movimento Moderno, que 

analisaremos a estrutura e o pensamento do discurso teórico de Le Corbusier e Terragni. Eles são 

protagonistas activos das vanguardas do Movimento Moderno, afirmando as suas posições através 

da publicação de manifestos e textos redigidos com um propósito dedutivo e orientador. A sua 

função é declarar um estilo que representa o espírito da época da disciplina arquitectónica, e a 

vontade que esta tem, de se posicionar perante a perspectiva de uma sociedade nova determinada 

pela racionalidade do método científico e dos avanços tecnológicos ao serviço dos ideais políticos. 

A análise da efluência do universo polissémico da teoria arquitectónica fica concluída com a morte 

de Terragni, por nós assumida, simbolicamente, como o primeiro instante, no ocaso do Movimento 

Moderna. 

Abre-se, então, um novo capítulo de mudança disciplinar no conjunto das regras e técnicas 

particulares, com a capacidade de criar um novo horizonte de resiliência para a Arquitectura. O 

abalo dos fundamentos absolutos da racionalidade, a crise e a falência das grandes ideologias da 

História moderna, associadas ao potencial dinâmico da individualização e da pluralização global das 
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sociedades na segunda metade do século XX, provocaram uma modificação epistemológica radical 

na complexa tessitura histórico-evolutiva da teoria da Arquitectura. Como atestaremos, a teoria 

vai ser confrontada com a crítica às consequências da experiência do Movimento Moderno, com o 

aprofundamento ontológico das múltiplas perspectivas e práticas interdisciplinares, nomeadamente, 

as ligadas às Ciências Sociais, Ecologia e Urbanismo, que despontam com as necessidades de 

sistematização da expansão suburbana das cidades, alimentadas pelos fluxos migratórios de uma 

população mundial em constante crescimento e cada vez mais urbana, mas, também, com os novos 

sistemas de comunicação, informação e mobilidade, com a evolução geral dos conhecimentos 

geradores de diversidade e de novos espaços de acolhimento técnico e cultural que ao serviço de 

um capitalismo sem paralelo, promovem a sociedade-consumo de escala planetária. Iremos iniciar 

o estudo deste processo de exigência crítica na revisão da teoria da Arquitectura, com as 

concepções de dois importantes autores italianos do pós-guerra: Zevi e as suas teorias organicistas 

e espaciais, e Argan com a análise histórico-marxista da subalternização e perda do domínio e 

identidade disciplinar da Arquitectura. Outras leituras se seguirão com o objectivo de interpretar 

as experiências teóricas precedentes e a influência que o recorte heurístico do progresso técnico-

industrial e as mudanças sócio-económicas e políticas exerceram sobre as novas tendências da 

Arquitectura. 

Mas, tal como veremos, esta tergiversação não se conforma apenas com a desaprovação do 

Moderno precedente. A partir de um enfoque pessoal crítico, autores como Ragon, Tafuri e Dal 

Co, ou Frampton, em meados dos anos sessenta, começam a assumir a necessidade de um estudo 

mais inclusivo da relação dialética da Arquitectura com a sociedade, a cultura e o Urbanismo. 

Também na década de 1960, encontramos outras correntes teórico-críticas na Arquitectura, 

comprometidas com uma análise mais sistémica do Movimento Moderno e com os efeitos imediatos 

na mudança da historiografia da Arquitectura. Destas, destacamos uma primeira tendência, em que 

militam Banham e Maldonado, autores mais focados na crítica semiológica à linguagem formal do 

racionalismo e à desmitificação da sua génesis tecnológica. No oposto, uma segunda tendência, 

tendo Venturi como figura de proa, é mais radical na resistência às limitações, à rigidez e ao 

esquematismo do sistema formal do racionalismo, abrindo assim caminho ao Pós-moderno. Nas 

décadas seguintes, mostraremos, já na esfera da pós-modernidade, as abordagens de três críticos, 

Jencks, Portoghesi e L. Krier, porventura os mais assertivos na hora de desmontar 

epistemologicamente o monolitismo do Movimento Moderno. 

Na esteira final da pós-modernidade, o latente carácter pós-disciplinar assumido pela Arquitectura, 

vai torná-la pragmática e tecnocrática na sua aproximação linguística e funcional, habilitando-a, por 

via da tecnologia, instrumentalmente capaz de processar os apores dos ideais estilísticas mais 

radicais da vanguarda modernista, renovando assim um potencial semiótico entorpecido pela 
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insuficiência diacrónica do Moderno. Como iremos observar, esta nova linguagem tem uma dupla 

codificação. Por um lado, ela vai recuperar parcelas da matriz Moderna, e por outro, irá ser 

portadora do particular significado de angústia do presente. Neste processo de procura dos 

argumentos conceptuais que respondam a estes fenómenos, encontramos um conjunto de 

historiadores e críticos que se dedicaram ao estudo teórico e programático das tendências surgidas 

após o Movimento Moderno. De entre estes historiadores e críticos com preocupações idênticas, 

serão analisadas as obras de Tzonis e Lefaivre, Montaner, Ghirardo e Doordan. 

Com o novo milénio e a entrada do século XXI, daremos por concluída a tergiversação da teoria 

da Arquitectura ao Moderno. Não sem antes, fazer a referência a um género de publicações 

contemporâneas baseadas na prodigalidade das imagens e formatos. Ligadas à transformação da 

cultura-mundo e à capacidade tecno-capitalista das grandes editoras, estas publicações, são 

produzidas em enormes tiragens multilingues de custo reduzido. Na perspectiva da construção 

teórica e crítica, este novo paradigma de divulgação cultural da Arquitectura opta pela exposição 

objectiva das obras em detrimento da abstracção especulativa dos conceitos. A Arquitectura é 

arrastada para a esfera da cultura-consumo, seguindo a lógica da oferta de um produto cultural que 

seduz a todos e em todo o lado. Como veremos, estes são os casos de The World of Contemporary 

Architecture, de Cerver para a editora Könemann, do Building a New Millennium, de Jodidio para a 

Taschen e do The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, de Adria, Campkin e Condorelli 

para a Phaidon. O Atlas. Global Architecture circa 2000 de Fernández-Galiano é outro dos exemplos, 

mas este, com a particularidade de ter sido publicado pela Fundación BBVA, uma entidade financeira 

espanhola com projecção à escala planetária, que utiliza o mecenato cultural da Arquitectura como 

forma de credibilização hipermoderna da sua imagem corporativa e institucional. 

Uma ligação hipermoderna ao capitalismo que não deixa de potenciar a procura do espaço de 

manifestação da Arquitectura na sua participação activa na esthesis interpretativa dos fenómenos da 

hodiernidade. Veremos como esta promoção tem ajudado a Arquitectura, no seu processo plural 

de evolução formal e conceptual e, como tem evitado a sua estandardização e os arquétipos, 

criando, assim, uma diversidade simulada de aparente síntese ecléctica e hiperestésica. Esta postura 

da Arquitectura, leva-a a ter que admitir também a sua necessidade de se agregar aos processos da 

economia capitalista, preocupada na dissimulação de um universo imagético. O resultado é a 

presença simultânea do fenómeno arquitectónico na construção dos mundos do real e do fictício. 

Como observaremos, a Arquitectura contemporânea na presença da realidade da sociedade de 

consumo global, dissimula ter ultrapassado o antagonismo tradicional entre o antigo e o moderno, 

simulando ao mesmo tempo, ter a matriz performativa de um novo modelo “providencialista” para 

a Hipermodernidade, sem usar os esquemas utópicos e de negação, sugeridos pela racionalidade. 
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Na sua dimensão cultural, a Arquitectura, parece assim viver num estado de mimese resiliente entre 

a presença e a ausência. 

Mais à frente, examinaremos os paradoxos deste novo tempo e o envolvimento da Arquitectura, 

no jogo, do mais parecer do que propriamente ser. Isso porque na Hipermodernidade, o parecer, 

significa o reforço do binómio digital e a diminuição do abstracto, o que dialeticamente nos irá leva 

a perguntar, até que ponto a Arquitectura tem potencial para imitar algo, tornando-a numa 

simulação. Existe por um lado, a estratégia da mera imagem suportada por uma estrutura sem 

qualquer relação com essa imagem, e por outro lado, o enfoque numa ideia de que se tem o que 

se vê, e que, desse modo, ambas são a mesma coisa, criando a ilusão de que a forma dá corpo ao 

real. Testemunharemos como a tecnologia digital transformou o saber da Arquitectura em 

informação e, como, ao ser retirada da esfera analógica da sociedade, esta informação passou a 

pertencer às grandes corporações da economia global, avaliada pelo seu valor comercial, e não, pela 

verdade da sua utilidade efectiva, profundidade e correcção. Este novo conhecimento gerado passou 

a ser transaccionado, convertendo o saber arquitectónico num produto vendável, capaz de 

sacrificar a priori a transcendência do saber e da experiência do arquitecto, numa operação de 

marketing, ao serviço, do que Wolf D. Prix, designou de “turbocapitalismo”, um sistema focado 

apenas na exponenciação dos seus benefícios. 

Na interdisciplinaridade da Arquitectura hipermoderna a fenomenologia enquanto método 

filosófico tem assumido um papel cada vez mais central. A teoria arquitectónica contemporânea vê 

na problematização e interacção do corpo humano sem género com o seu ambiente, a oportunidade 

para uma reflexão filosófica sobre os paradoxos do presente e a fragilidade do homem na sua 

permanente angústia, perante a autonomia virtual da liberdade de escolha do tempo e espaço. A 

matéria física do ser humano é o corpo do prazer e da angústia, muitas das vezes exibido como 

uma afirmação contrária à essência da mente e do espírito. O “eu” ôntico da referência ao existente, 

é parte da experiência constituída pelo corpo e alma. Isso vai-nos permitir concluir que na 

epistemologia hipermoderna, o sujeito que resulta da integrante psíquica da experiência, é um 

indivíduo que se conhece, possuidor de um ego, de um acto de consciência referencial. 

Todavia, noutras disciplinas do conhecimento, o sujeito é um indivíduo submetido à observação, o 

que o converte num objecto. Esta interpretação com diferentes atribuições semânticas é uma 

referência constante nos modelos conceptuais da Arquitectura hipermoderna que, de um modo 

geral, apresentam o sujeito em consonância com duas concepções: o sujeito subordinado a outro 

pelo controle e dependência, e o sujeito autónomo conectado às suas próprias idiossincrasias pela 

consciência ou conhecimento de si. Esta transmutação constante entre o prazer e a angústia do 

corpo sem género na Arquitectura hipermoderna, será aqui analisada, fenomenologicamente, a 

partir do apelo à inclusão do irracional e da necessidade de abraçar ao mesmo tempo o dionisíaco 
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e o apolíneo na Arquitectura de Bernard Tschumi e, da interpretação feminista de Diana I. Agrest, 

que a propósito da reabilitação do corpo feminino na Arquitectura, sugere a ocupação de uma 

posição externa ao sistema por forma a se poder alcançar uma verdadeira distância crítica 

transdisciplinar em relação à Arquitectura. 

Munidos das indagações e conclusões anteriores, os passos seguintes corresponderão à observação 

de casos no universo da teoria e prática arquitectónicas, que é enfim, a melhor forma de 

perscrutarmos esta nova Arquitectura-mundo, no nosso propósito de verificar algumas das suas 

características, tópicos e problemas, de maneira a tornar mais profundo o entendimento desta 

dimensão transdisciplinar da resiliência hipermoderna. A Arquitectura contemporânea mostra 

interesse em incluir na sua heurística, as disciplinas que melhor percebem e interagem com a 

realidade da cultura hipertecnológica. Afastado dos modelos ideológicos e conceptuais de 

intervenção, este novo tempo mais pragmático dedica-se à reabilitação do passado, ao culto do 

autêntico, à mobilização das memórias e das identidades, à participação activa no modelo de 

comunicabilidade sem regras da cultura-mundo. Exemplo desta tendência, o manifesto teórico dos 

dinamarqueses Bjarke Ingels Group (BIG), Yes is More. An Archicomic on Architectural Evolution, 

procura tornar o discurso arquitectónico mais acessível ao público da sociedade global. No formato 

de banda desenhada, distante das habituais monografias, o livro explora os programas singulares e 

radicais do colectivo, dando, desta maneira resposta às exigências da Hipermodernidade. 

Continuaremos observando como a Arquitectura se transforma em mundo, na Arquitectura-

mundo do tecno-capitalismo global, das indústrias turísticas e patrimoniais planetárias, da difusão 

dos media e das redes digitais. Olharemos para um tempo de alineação cultural em que o consumo 

se torna a principal manifestação da vida social, diluindo a simbólica da Arquitectura na sua 

tradicional representação colectiva, em detrimento da lógica emotiva e hedonista que faz com que 

ela seja “experienciada” como um objecto de sedução e desejo. Iremos falar das corporações 

profissionais da Arquitectura hipermoderna que se servem das parcerias locais para executarem os 

grandes projectos de “marketing urbano”, respondendo, assim, às necessidades de imagem e 

afirmação das cidades hipermodernas, de modo a que estas possam garantir a notoriedade mediática 

que atraia o turismo Low Cost das multidões itinerantes e desterritorializadas, desejosas de lugares 

simbólicos prontamente reconhecíveis pela virtualização da comunicação das imagens electrónicas 

e digitais. O Museu Guggenheim em Bilbao e a Casa da Música no Porto, serão apresentados como 

os paradigmas deste novo tempo heterotópico de manifestação da Arquitectura-mundo. 

A etapa final da tese corresponde à observação da problemática dos valores na teoria da 

Arquitectura contemporânea. A análise centra-se na ideia do sujeito fundador, resultando daí, a 

procura dos entendimentos que em nome da concepção do sujeito arquitectónico, nos vá permitir 

a partir da transitoriedade do momento presente, a crítica aos valores da Arquitectura 
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hipermoderna. Seremos confrontados com a dicotomia entre a imagem do sujeito arquitectónico 

produtor de sentido e o conjunto de experiências e fenómenos presentes na envolvente da persona-

criativa do arquitecto, causadores da dúvida no interior do próprio sujeito. Numa primeira 

observação crítica à Arquitectura hipermoderna, testemunharemos uma inédita “inversão dos 

valores” disciplinares. A crítica produzida depara-se com um equívoco metodológico no confronto 

entre o sujeito arquitectónico e a ideia de cultura-mundo. Hoje, há uma inversão de atributos, o 

sujeito arquitectónico deixou de compreender o atributo, substituído pelo próprio atributo que 

agora compreende o sujeito arquitectónico. Sem uma verdadeira heurística processual, a 

Arquitectura renuncia pelo imediatismo da época à sua metodologia, resultando daí a denegação 

dos valores da sua histórica vocação disciplinar. O sujeito arquitectónico existe como absoluto 

pragmático pela certeza rápida e deformante da metalinguagem digital, capaz na sua logicidade, de 

superar as contradições Clássicas de contexto, programa, escala e morfo-tipos na Arquitectura. A 

referência ao modelo normativo de unidade da Arquitectura é decifrada por um novo instinto 

moral, exterior ou tangente a uma ética disciplinar que liberta sem iludir regras, a criatividade da 

persona-criativa do arquitecto. 

Na segunda observação crítica, procuraremos entender a “evolução dos valores” na Arquitectura 

hipermoderna. A Arquitectura, na sua génesis, está mais próxima da produção do que do projecto 

ou do desenho, ou dito de outro modo, mais perto da construção do que dos processos de 

representação e comunicação. Contudo, as particularidades da época hipermoderna introduziram 

novos desafios às abordagens metodológicas do projecto, com alterações significativas e 

significantes no campo ontológico da disciplina arquitectónica e no universo das experiências do 

sujeito sobre o objecto. Apoiado pela transdisciplinaridade da nova modernidade - a tal 

modernidade da modernidade -, o objecto arquitectónico já não é um corpo, como julgava Alberti, 

nem uma máquina, como quis Le Corbusier, ele é um conjunto imaterial e virtual, privado de 

qualquer substância pelo ciberespaço. Ao campo ontológico da Arquitectura, historicamente 

dominado pelos pólos das vanguardas e da tradição, a Hipermodernidade vai acrescentar um 

terceiro pólo, com capacidade para evoluir entre os dois anteriores pólos históricos. O resultado 

é uma Arquitectura autónoma, utópica e pragmática, instrumentalmente orientada para ocupar-se 

do equilíbrio social, económico e ambiental na sociedade global. Isto acarreta uma nova direcção 

para a reinterpretação dos mecanismos gráficos da Arquitectura. A nova expressividade ao 

diligenciar a explicação das diversas tipologias adoptadas na aproximação ao projecto, está de modo 

implícito a manipular a realidade na sua total complexidade objectiva e subjectiva. Os novos 

constituintes do projecto são séries contínuas de estruturas corporizadas na forma de diagramas, 

declarações e intensões e grande variabilidade de modelos, mas, de igual modo, um confronto entre 

estruturas espaciais, figurativas e construtivas ou tecnológicas. Como veremos, nesta ideia da 

evolução dos valores, os diagramas tornam observável o processo prévio e a configuração final, eles 
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têm a faculdade instrumental de antecipar e interligar graficamente todos os factores internos e 

externos com influência no projecto. Uma opinião de Josep M. Montaner, por nós partilhada, e que 

faz dos diagramas instrumentos válidos na resposta à complexidade presente na sociedade global. 

A afirmação de que em cada momento ôntico, a crítica aos valores, apenas abrange uma parte do 

espaço da manifestação hermenêutica da Arquitectura, é o mote para a compreensão da terceira 

observação crítica. Ao contrário da inversão e evolução dos valores, obtidos à custa de um 

compromisso constante com a Hipermodernidade, a “criação dos valores” depende da flexibilidade 

livre, do movimento, do fluxo de dados. Existe uma liberdade arquitectónica, que tal como 

verificaremos, emerge do compromisso ético entre o emocional do prazer e da angústia, entre o 

transcendental e o real. Os valores criados são os símbolos da passagem dialéctica, que a consciência 

intencional da persona-criativa do arquitecto não poderia alcançar sem antes ter destruído a 

logicidade tradicional da disciplina arquitectónica; a das normas, regularidades, simetrias e 

proporções. Iremos constatar que nesta criação de valores, a História e a práxis voltaram a 

desempenhar um papel mediador entre o sujeito e o objecto arquitectónicos, mas, que, estes 

valores estão igualmente sob “ameaça” disciplinar, pelo facto de fixarem as suas ideias através da 

reorganização metodológica com base nos sistemas de desenho por computação modelada. A 

criação dos valores exige também uma condição teórica e um juízo, que anteceda o sujeito 

arquitectónico para determinar a liberdade criativa. Contudo, chegaremos à conclusão que a 

declarada “ameaça” da cultura digital ao ser transteórica e transdisciplinar, cria na vontade de 

inovação e controle projectual da experiência contemporânea da Arquitectura, uma nova 

possibilidade metodológica da criação de um sistema de valores analíticos e operativos, que acabam 

por se revelar teórica e disciplinarmente num desejo de afirmação de um novo estilo unificador 

para a Arquitectura hipermoderna. Este novo método heurístico de processamento arquitectónico, 

com origem na matemática, vai ser alcançado através do recurso ao desenho paramétrico. A ideia 

de introduz o paradigma paramétrico como um novo estilo diferenciador dos campos de actuação 

disciplinar, como veremos, surge com Patrik Schumacher e a divulgação do Parametricism as Style: 

Parametricist Manifesto, em 2008, e assinala provavelmente a primeira alteração epistemológica 

significativa no processo de revisão teórica e crítica da Arquitectura no novo milénio, agora iniciado. 

A prioridade dada ao aprofundamento analítico do pensamento e heurística paramétrica de Patrik 

Schumacher, na tentativa de compreensão da esthesis deste início do século XXI, atinge o seu ponto 

culminante com o estudo crítico da The Autopoiesis of Architecture. Esta correlação e o facto de 

reconhecermos na obra a tentativa de recuperação de uma tradição de base tratadística, é, então, 

o pretexto para a quarta e última observação crítica à Arquitectura hipermoderna, naquilo que se 

reveste de significado apriorístico no “regresso aos valores”, sob a forma de uma análise mais 

abrangente do discurso da disciplina e da combinação da análise com a vontade epistemológica de 

sistematização teórica. Ao longo deste estudo crítico, perceberemos a actualidade de um tratado 
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sistémico sobre a Arquitectura, capaz de introduz um novo quadro teórico, no qual a disciplina 

pode analisar e confrontar-se com as suas bases conceptuais, métodos e valores, produzindo, em 

simultâneo, um discurso arquitectónico com propostas para uma nova agenda da Arquitectura 

contemporânea, reactiva aos desafios e oportunidades colocadas pela evolução tecnológica e social 

em curso, sob a batuta do Parametricismo, o estilo de época unificador da Hipermodernidade. 

A recolha e organização dos textos de pesquisa, assim, como a disposição das notas de leitura, 

embora sabendo-se à partida da dificuldade no acesso em tempo útil às publicações de alguns dos 

autores escolhidos, originou a necessidade de uma cuidada recensão bibliográfica e documental. O 

esforço revelar-se-ia essencial para a estrutura de desenvolvimento do estudo, ao exponenciar os 

objectivos deste trabalho, pelo que, quer pela sua natureza intrínseca, quer pela área científica em 

que se inscreve a essência da tese, temos que reconhecer que em alguns dos aspectos, o resultado 

transcende a própria recolha documental directa e a reconstituição interpretativa e crítica do facto 

teórico, ao introduzir como procedimento metodológico, a colateridade histórica das 

idiossincrasias da figura do autor e do contexto da ocorrência dos fenómenos que envolvem e 

criam as descontinuidades epistemológicas na forma e pensamento arquitectónico. Estas 

anastomoses com a reflexão crítica, ao permitirem o aprofundamento científico das dimensões 

éticas, sociais, culturais e históricas dos significados atribuídos à Arquitectura, como 

demonstraremos ao longo do corpo do texto, vão revelar, igualmente, o real sentido de afirmação 

das reflexões que numa perspectiva ontologicamente original sustentam as novas convicções por 

nós produzidas. 

Notas introdutórias finais: A observação crítica e a interpretação dos textos, requereu algumas 

comparações, que na grande maioria das vezes, resultou em chamadas de texto não-portuguesas. 

Por nossa opção e pelo relativo domínio técnico da linguística dos idiomas mais frequentemente 

encontrados – inglês, espanhol e francês -, os textos são citados recorrendo à tradução em 

português, de maneira a incluir e a preservar o sentido da interpretação hermenêutica que se lhes 

pretendeu dar no decorrer dos estudos que levaram a esta tese. O corpo do texto não é escrito 

ao abrigo do novo Acordo Ortográfico. As imagens são seleccionadas e referenciadas a partir de 

publicações com ilustrações passíveis de fotografia e em endereços na URL devidamente 

identificados. 
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PARTE I 

O UNIVERSO POLISSÉMICO NA TEORIA DA ARQUITECTURA 
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1    A UTILIDADE DA TRATADÍSTICA NA ARQUITECTURA 

 

A propósito do espaço dos tratados, encetamos o escrutínio das múltiplas aberturas de visão crítica 

que a singularidade do facto arquitectónico proporcionou ao longo dos séculos na trans-

contextualidade da cultura ocidental.25 Isso exige a delimitação da leitura de um conjunto de noções 

elementares de “segmentação” e “discriminação”, que nos permita o recorte semiótico26 dos 

textos, no interesse a uma aproximação da base de conceptualização teórica. Contudo os tratados 

de Arquitectura possuem, igualmente, um conteúdo prático, que transcende a elementar 

qualificação de um qualquer ajuizamento teórico. Eles são a fonte essencial para a História e a teoria 

da arte, e em particular, para o estudo da teoria da Arquitectura Clássica. Baseiam-se na intenção 

e na condição dos registos da prática do ofício de arquitectos e dos seus fundamentos projectais, 

empenhando-se em estabelecer o carácter sistemático e normativo do dimensionamento das partes 

e da composição do conjunto para a construção do modelo. 

O processamento histórico da Arquitectura tem-se equivalido da interdependência, entre a 

necessidade de encontrar os métodos capazes de optimizar as aquiescências das formas construídas, 

que frente às dificuldades das novas exigências técnicas alimentam contradições entre si e a 

possibilidade de participar enquanto conhecimento na consecução do aperfeiçoamento da utilidade 

mensurável. José Luis G. Moreno-Navarro, encontra na afirmação da coerência da utilidade, a razão 

indispensável para o desenvolvimento da tratadística: (...) o saber construtivo”, reporta ele, 

condicionando-o, é (...) a participação activa das razões construtivas na linguagem da arquitectura, ou na sua 

capacidade de incluir ou de criar beleza. No entanto, o nível em que se desenvolveu a tratadística tradicional em relação 

ao saber construtivo foi, maioritariamente, o da utilidade. (MORENO-NAVARRO, 1993: 17)27 

                                                
 

25 Na análise da relação entre a prática arquitectónica e a crítica contemporâneas, Ignasi de Solà-Morales constata com algum desalento 
a incapacidade de no contexto cultural actual produzir-se disciplinarmente um tratado de Arquitectura: É impossível hoje escrever um 
tratado de arquitectura uma vez que é impossível ordenar hierárquica e homogeneamente os conhecimentos técnicos em mudança, em constante 
inovação, desenvolvendo-se segundo estratégias que já nada têm que ver com o suporte protector da ciência, sobretudo quando esta ciência procura 
os seus fundamentos na impredictibilidade e na catástrofe. (SOLÀ-MORALES, 1995: 166). Ignasi de SOLÀ-MORALES. 1995. Diferencias. 
Topografia de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili. Todavia, mutatis mutandis, numa reinterpretação clássica da máxima 
“quem pensa que só sabe de Arquitectura, nem sequer Arquitectura sabe”, poderíamos, numa mais acutilante leitura da disciplina 
arquitectónica dizer que a construção contemporânea de um “manual”, é hoje uma realidade emergente, fruto do comportamento dos 
arquitectos face à disciplina, já que estes assumem cada vez mais uma atitude mecânica perante a Arquitectura. Analisados no final deste 
trabalho, os dois volumes da The Autopoiesis of Architecture de Patrik Schumacher, na forma do seu conteúdo didáctica, irão acabar por 
corroborar a substância da nossa afirmação. 
26 Falamos de um recorte linguístico que vá permitir o estudo das mudanças que a significação do vocabulário e, dentro deste, das 
palavras na Arquitectura, como sinais das ideias, sofreram no espaço ou no tempo. 
27 José Luis G. MORENO-NAVARRO. 1993. El legado oculto de Vitruvio. Madrid: Alianza Editorial 



 p.26 

Os princípios da tratadística fundamentaram-se assim, na autoridade auto-gnótica28 dos seus autores 

e no reconhecimento que a estes adveio da utilidade nas obras realizadas, ainda que, por vezes com 

recurso à metalinguagem formal, baseada na transmissão de definições, categorizações e regras, em 

que a intervenção discursiva não era um conhecimento explícito, revestindo-se de uma certa cultura 

mítica de (...) gosto esotérico. (ARNAU AMO, 1987: 12)29 

 

1.1    VITRÚVIO. A ORDENAÇÃO DO CORPUS TEÓRICO 

O primeiro e único escrito que nos chega da Antiguidade Clássica, a propósito da Arquitectura 

deve-se a Marco Vitrúvio Polião, o arquitecto romano do século I a.C., autor do De Architectura 

Libri Decem, uma obra em dez livros considerada o texto fundacional da disciplina arquitectónica, 

redigido com o propósito de instruir o Imperador César Augusto e o público erudito sobre a 

importância dos valores da Arquitectura. [Fig.1] Delfín Rodríguez Ruiz na introdução de Marco Lucio 

Vitruvio Polión, Los diez libros de Arquitectura, destaca o carácter ensimesmado da obra: Inclusive poderia 

afirmar-se que uma vez escrito, converteu-se unicamente em isso, num livro, no livro da arquitectura, para em 

continuação recusar um cronos histórico, (...) o De Architectura é, sem dúvida, uma arquitectura textual que 

cada época histórica pretendeu fazer sua, umas vezes com o aval para a revolução, para a renovação, outras como 

instrumento da tradição e inclusive da reacção, mas, também, como objecto de repúdios não históricos, de considerações 

sobre a sua perfeita inutilidade. Arquitectos, intelectuais, eruditos, monarcas, filólogos, historiadores e outros 

aproximaram-se com diferentes intenções ao livro de Vitrúvio. (RODRÍGUEZ RUIZ, 2004: 12)30 

Vitrúvio, que hoje sabemos não ter sido o primeiro a falar sobre a Arquitectura na Antiguidade, 

escreve no início do Cap. 1 – A arquitectura e os arquitectos, do Livro I: A arquitectura é uma ciência 

adornada com numerosos ensinamentos teóricos e com diversas aprendizagens, que servem à decisão para julgar todas 

as obras que alcançam a sua perfeição através das demais artes. Este conhecimento surge da prática e do raciocínio31. 

Vitrúvio inaugura desta forma o seu tratado com a asserção de que o conhecimento da 

Arquitectura, tem a competência para compreender, analisar e organizar as muitas disciplinas e 

variadas erudições presentes, encontrando os “genes” desta aptidão na prática e na teoria. Mas 

estas dialogam numa relação recíproca, uma relação que é semiótica, porque (...) especialmente à 

                                                
 

28 A produção do pensamento teórico no campo interdisciplinar da Arquitectura implica um acto autónomo de gnose. Abrangida pela 
esfera das ciências exactas, humanas e sociais, a Arquitectura partilha de uma forma não arbitrária, a gnose destas distintas áreas do 
conhecimento, permitindo daí enquanto premissa concluir, recorrendo à definição de Paulo Ferreira da Cunha, que sendo a gnose a 
ciência superior aos conhecimentos comuns, a autognose é ela própria gnose, ou seja o conhecimento superior do próprio pelo próprio. 
(FERREIRA DA CUNHA, 1995: 8-64). Paulo FERREIRA DA CUNHA. 1995. Tópicos Jurídicos. Porto: Edições Asa 
29 Joaquín ARNAU AMO. 1987. op. cit. 
30 Delfín RODRÍGUEZ RUIZ. 2004. “Vitruvio y la piel del clasicismo”. In Los diez libros de Arquitectura, Marco Lucio VITRUVIO POLIÓN. 
Madrid: Alianza Editorial 
31 O raciocínio, não pode ser interpretado literalmente como um acto ou uma faculdade de raciocinar, o seu valor semântico é mais 
abrangente, aparecendo noutras traduções do texto original referenciado com a ideia de teoria. Ao longo do tratado, Vitrúvio vai usar 
o termo ratiocinatio, fundamentalmente, para se referir à teoria ou ao pensamento arquitectónico. 
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Arquitectura, pertencem o ‘significado’ e o ‘significante’. O ‘significado’ é o tema que um se propõe, do que fala o 

‘significante’ é uma demonstração desenvolvida com argumentos teóricos e científicos. Portanto, quem confesse ser 

arquitecto deve ser perito em ambas as questões. (VITRUVIO POLIÓN, 2004: 59)32 Ao diferenciar subtilmente 

o método, da sapiência, ele caracteriza o entendimento da Arquitectura que persiste até à nossa 

contemporaneidade.  

Vitrúvio ordena o corpus da teoria da Arquitectura, fixando uma metodologia que estabiliza pela 

primeira vez o conjunto do pensamento disciplinar, as áreas de intervenção do arquitecto e a 

configuração espacial e formal da cidade. Dependendo em parte, da heurística e da semântica gregas, 

Vitrúvio parece procurar traduzir a grande lição Clássica, numa sequência de regras de natureza 

gramatical, que garantam a sua aplicação a todo o discurso ditado pelas exigências e pelo sentido 

prático da “arte de construir”. A Arquitectura, proposta como ciência do arquitecto – assinalada 

no parágrafo anterior – compreende a teoria (ratiocinatio) e a prática (fabrica), garantindo às 

edificações, solidez (firmitas), utilidade (utilitas) e beleza (venustas), através de elementos constantes 

na Arquitectura e que a atestam, enquanto resultado da correlação (...) da Ordenação – do grego, taxis -

, da Disposição – do grego, diathesin –, da Euritmia, da Simetria, do Ornamento e da Distribuição - do grego, oeconomia. 

(VITRUVIO POLIÓN, 2004: 69)33 Este articulado de conceitos e preceitos reflecte um sentido de 

recriação intencional da mímesis grega, na confluência entre duas experiências fundamentais: a 

estética e a ética. A harmonia do corpo atlético masculino, enquanto valor estético pré-

estabelecido, sugere uma conformidade do sentido antropomórfico com a Arquitectura, quer na 

evidência das formas, quer no contingente às proporções, com especial acuidade nos 

procedimentos da disposição das Ordens arquitectónicas. (SIMÕES FEREIRA, 2010: 19)34 

Ainda no Livro I, mas, agora no parágrafo 1 do Cap. III, Vitrúvio decompõe a Arquitectura em três 

partes, atribuindo à primeira a responsabilidade da “arte da construção”, de importância capital 

para a prosperidade da Arquitectura, que por sua vez (...) se divide em duas partes: uma parte trata sobre 

a disposição das muralhas e das obras comuns em lugares públicos; a outra parte trata sobre o desenvolvimento de 

edifícios privados. (VITRUVIO POLIÓN, 2004: 73)35 No entanto, é necessário assinalar que no Livro II, 

Cap. I, Vitrúvio, propõe-se reconsiderar a definição anterior da Arquitectura como a “arte da 

construção” ao sugerir que esta, proporciona na sua utilização algo que está além da mera 

construção. A Arquitectura e o seu conhecimento teórico incluem o domínio da escolha do lugar 

                                                
 

32 Marco Lucio VITRUVIO POLIÓN. 2004. Los diez libros de Arquitectura. Madrid: Alianza Editorial 
33 Ibidem. 2004 
34 Simões Ferreira vê na confluência destas duas experiências fundamentais uma postura pessoal de Vitrúvio, com grande intencionalidade 
na forma como ele dá uma especial ênfase aos conceitos e procedimentos, do decoro (ornamento) da distribuição, mas, também, à sua 
inerente “grande carga ética”. J.M. SIMÕES FERREIRA. 2010. História da Teoria da Arquitectura no Ocidente. Lisboa: Nova Vega 
35 Marco Lúcio VITRUVIO POLIÓN. 2004. op. cit. 
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favorável para a cidade e o seu ordenamento formal36. De facto, são vários os capítulos dedicados 

à cidade logo no Livro I, (Cap. IV, V, VI) e ao conjunto de determinações e proibições sobre a 

mesma. No Cap. VII - Lugares para edifícios de uso comum, estes são exemplificados recorrendo aos 

fóruns e aos templos. 

Nos capítulos posteriores, as referências aos edifícios públicos vão aumentando e tornam-se mais 

precisas. Vitrúvio mostra as suas preocupações em relação aos cuidados com a salubridade na 

cidade, discorrendo sobre os banhos, os aquedutos, poços e cisternas, revelando, igualmente, 

inquietação em relação à (...) inclinação do zodíaco e ao curso do sol e à (...) rarefacção do ar, (VITRUVIO 

POLIÓN, 2004: 229-31)37 algo que denuncia, um mais que provável conhecimento dos ensinamentos 

hipocratianos.38 Com menor importância, examina um conjunto de determinações sobre a 

ordenação geométrica do traçados da cidade e a relação destes com a localização das praças. Em 

vários capítulos dos Livros III, IV e V, as questões construtivas e técnicas ou relativas às Ordens 

arquitectónicas são exaustivamente abordadas, permitindo ao Livro VI, o tratamento da 

arquitectura privada na dicotomia entre as casas de habitação urbanas e rurais e ao Livro VII, 

precisões sobre os acabamentos das construções. Vitrúvio evidencia um distinto carácter 

disciplinar, extrínseco ao entendimento que da Arquitectura fazemos no seu significado actual, ao 

dedicar os Livros VIII, IX e X, às máquinas de elevação da água, à gnomónica, à astronomia e 

astrologia e aos engenhos bélicos. 

A autoridade do tratado de Vitrúvio, traduz-se na natureza testamentária do seu grande referencial 

teórico sobre a Arquitectura da Antiguidade. Os seus princípios e significados permitem 

compreender a importância integradora da praxe da “arte da construção”, num sistema gramatical 

de linguagens, morfologias e sintaxes, exactamente, porque as formas se transformam numa espécie 

de léxico e podem adaptar-se à Arquitectura com o desejo de exprimir, sobretudo, o “discurso da 

realidade”, desenvolvido pela articulação dos elementos representativos e funcionais 

contextualizados na cidade. Ao distinguir as tipologias dos edifícios (públicos ou privados), com 

                                                
 

36 A escolha do domínio do lugar foi sobretudo um conceito latino. Norberg-Schulz chamou-lhe Genius loci, ao lugar que os romanos 
escolhiam ou consagravam em razão do seu carácter particular. Ele descreve deste modo as regras de escolha do lugar: Quando se 
consagrava um ‘sitio’, o ‘augur’ sentava-se no centro e com a sua vara, o ‘lituus’, determinava os eixos principais através do centro, dividindo assim 
o espaço em quatro áreas: esquerda e direita, à frente e atrás. Esta divisão não era arbitrária, representava sim os pontos cardinais e ajustava-se 
a si mesma às formas da paisagem circundante. O espaço assim definido dentro do limite do horizonte era chamado o ‘Templum’. Distinguindo 
o carácter espacial da arquitectura romana, em relação à preceptora grega, mais plástica, Norberg-Schulz conclui: Os romanos tomavam, 
pois, uma imagem espacial geral como ponto de partida das suas planificações, em vez de recorrer a um carácter específico simbolizado nas formas 
plásticas. Todo o lugar romano é uma manifestação desta ordem basicamente cósmica. (NORBERG-SCHULZ, 1999: 44). Christian NORBERG-
SCHULZ. 1999. Arquitectura Occidental. GG Reprints. Barcelona: Gustavo Gili 
37 Marco Lúcio VITRUVIO POLIÓN. 2004. op. cit. 
38 No século V a.C., Hipócrates escreveu um tratado sobre os ares, as águas e os lugares, com a originalidade de descartar a atribuição 
da origem das doenças a causas divinas e introduzir a discussão da sua origem, no ambiente envolvente. Partindo de considerações, tais 
como o clima de uma povoação, a água, a situação de um lugar com os ventos favoráveis, ele sugeriu a possibilidade da ajuda destes 
elementos na avaliação que o médico faria da saúde geral dos habitantes. Neste contexto, Simões Ferreira ao referir-se às prescrições 
e proscrições de Vitrúvio menciona o (...) que se pensa ser uma inspiração em Hipócrates. (SIMÕES FERREIRA, 2010: 20). Sobre o tratado 
de Hipócrates e o seu conteúdo: Cfr., HIPPOCRATE. 1996. Airs, eaux, lieux. Paris: Les Bellles Lettres 
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relação às suas funções práticas e representativas, ao assumir que estes podem incluir vastos 

espaços exteriores, como é o caso dos fóruns e, ao determinar, fixando, o carácter da ordenação 

geométrica das dinâmicas exteriores da cidade, Vitrúvio atribui ao arquitecto um estatuto moral e 

ético, que é mediador das responsabilidades humanistas e políticas. 

Política é pólis e pólis é causa pública39. Esta causa pública necessita da civitas, do sentido de 

organização de todo o espaço humanizado com esse significado físico de contentor formal, 

morfológico, fenomenológico, existencial, metafísico, (...). É ele, o arquitecto, que ao plasmar o 

espaço físico da cidade, fixa os preceitos da cidadania, aqueles que só a pólis e capaz de abraçar: a 

vida comunitária, política, cultural, ética e económica das pessoas. Um sentido de cidadania que 

Vitrúvio vai procurar estabelecer no preâmbulo do Livro IX, após ter feito um elogio às lições de 

humanismo dos filósofos Antigos, vaticinando os frutos dos seus saberes de convivialidade 

democrática, pois acredita que apenas com eles, se (...) estabelecem uns costumes dignos e civilizados nas 

cidades, um corpo de direitos justos e umas leis sem as quais a cidade não pode manter-se a salvo. (VITRUVIO 

POLIÓN, 2004: 325)40 

 

 
Fig. 1. Sebastian Le Clerc. 1684. Vitrúvio apresenta De Architectura ao 
Imperador César Augusto 

  

                                                
 

39 Os gregos introduziram pontualmente na sua literatura uma reflexão crítica sobre a produção do espaço edificado, embora, sempre 
subordinada a um campo especulativo e pouco consentâneo com o construído. Neste contexto, a estrutura tradicional da pólis é vista, 
primeiro como uma comunidade de indivíduos, antes ser uma noção de espaço. Cfr., É. BENVENISTE. 1996. Vocabulaire des institutions 
indo-européennes. Paris: Éditions de Minuit. No mesmo sentido, Massimo Cacciari chama a atenção para a raiz étnica do conceito de pólis. 
Para um grego falar de pólis significa primeiro, indicar a sede, a residência, o lugar em que um determinado génos, uma certa estirpe, uma 
gente (gens/génos) tem as suas raízes. Para o filósofo italiano, professor de Estética, a pólis é, assim, (...) o lugar onde determinada gente, 
específica no que toca a tradições e costumes, tem a sua sede, reside, onde tem o seu próprio éthos. (CACCIARI, 2010: 9). Massimo CACCIARI. 
2010. A cidade. Barcelona: Gustavo Gili 
40 Marco Lúcio VITRUVIO POLIÓN. 2004. op. cit. 
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2    O COMENSURÁVEL NOS TRATADOS ITALIANOS DO SÉCULO XV AO XVII 

 

Depois de um longo intervalo de aparente “silêncio” medieval, o século XV41 inaugura uma nova 

atitude cognitiva, cujos efeitos, vão perfluir no pensamento e no estado de mobilização da 

consciência disciplinar da Arquitectura, estimulados por uma esthesis cultural, conceptualmente 

renovadora do homem e de domínio do mundo, vinculada ao extraordinário interesse pelo 

ressurgimento da cultura Clássica greco-romana. Conforme assinala Arnau Amo, a descoberta do 

manuscrito de Vitrúvio pressupôs o salto de um longo período – a Idade-Média - considerado 

neutro, e, um voltar de página entre o Antigo e o Moderno: Para a teoria da arquitectura, Vitrúvio é o 

ocaso da Antiguidade e o Renascimento é o umbral do moderno. (ARNAU AMO, 1988a: 8-9)42 

Mas a Renascença não se encontrava com a capacidade de fazer uma análise crítica da teoria de 

Vitrúvio. Os homens motivados pela Arquitectura não se encontravam aptos para defrontar-se, 

nem com a complicada tarefa de traduzir em termos modernos uma linguagem e uma profissão 

esquecidas, nem com uma estética arquitectónica fundamentada, nas possibilidades que lhes eram 

desconhecidas, de uns modelos, umas técnicas e um sistema de desenho ornamental. O significado 

dos dez livros de Vitrúvio, para os homens da Renascença era distinto à possibilidade que a análise 

rigorosa e descodificada do processo histórico pode fazer na actualidade da fonte primordial da 

teoria da Arquitectura: autónoma na observação do seu reconhecimento, acolhimento, 

preponderâncias e traduções no percurso da História. A formação do cânone Clássico a partir do 

Renascimento, identifica o modo e a forma como a Renascença conviveu com a interpretação da 

figura de Vitrúvio, muitas vezes de aparência mitológica e esotérica, e o modo e a forma como o 

“espírito da época” da Renascença, pela necessidade e súbito apelo para a produção de um código 

fechado e teórico do seu pretendido revivalismo da Antiguidade, ambicionava fazer com Vitrúvio. 

De encontro a este significado histórico da Arquitectura e a ligação significante que este pode 

produzir na teoria da Arquitectura, António Rosa de Carvalho, propõe como desafio uma destrinça 

entre Vitrúvio e o vitruvianismo. Para este historiador da Arquitectura a diferenciação anuente é 

inevitável, porque o Renascimento, como aliás já referimos, não foi capaz de uma crítica analítica da 

obra de Vitrúvio. Rosa de Carvalho observa: O ‘sujeito’ arquitectónico (no seu pré-estádio de existência 

filosófica) tinha um carácter específico na sua manifestação e não apresentava potencial ou capacidade crítica e 

                                                
 

41Ao conferir o contexto da nova realidade histórico-cultural, Simões Ferreira, identifica três acontecimentos que prefiguram a nova 
mentalidade correspondente: o achado do manuscrito de Vitrúvio, o projecto para a cúpula da Catedral de Florença de Brunelleschi e a 
expedição dos portugueses a Ceuta. (SIMÕES FERREIRA, 2010: 24). J. M. SIMÕES FERREIRA. 2010. op. cit. 
42 Joaquín ARNAU AMO. 1988a. La Teoria de la Arquitectura en los Tratados: Alberti. Vol.II. Madrid: Tebar Flores 
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justifica esta ausência, determinada (...) pelo carácter da necessidade histórica da época que era dominado por 

enorme atracção e fascínio nostálgico pelos princípios verdadeiros perdidos desde a Antiguidade Clássica, para 

acrescentar, que (...) o ’sujeito’ arquitectónico era platónico, existia sem fricção e conflito com o cânone Clássico e, 

pelo contrário, apresentava uma predisposição para uma total identificação e reencontro com as verdades universais 

representadas por ele. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 29-30)43 O que revela o arquitecto, (sujeito 

arquitectónico) como modelo central - Cosmos interior - em reciprocidade a uma filiação Clássica 

– Cosmos exterior - ansiando pela beleza e a harmonia – ordem – o reflexo da vontade de Deus - 

Ordem Divina. 

O labor de tornar inteligível o texto vitruviano, e de assim formular com ele os princípios da 

Arquitectura Clássica, incidiu pela complexidade do feito, em primeiro lugar nos eruditos 

humanistas, arqueólogos, antiquários, filólogos e gramáticos. Daí existir uma corrente de opinião 

predominante que vê no Renascimento a produção de uma Arquitectura focada na forma e na 

erudição. Ronald Bradbury confirma esta concepção ao afirmar: (...) o tratado de Vitrúvio parece ter sido 

concebido exactamente para atender a têmpera de espírito renascentista, por isso parece ser menos uma teoria da 

arquitectura do que uma enciclopédia do conhecimento em que o geral e o particular são misturados 

indiscriminadamente, intercaladas com uma série de leis fundamentais para padronizar os tipos de edifícios, baseando 

essa padronização na utilização das Cinco Ordens. (BRADBURY, 1934: 9)44 

Estes são elementos discerníveis aos estudiosos quando fazem uma análise formal e científica do 

carácter académico fundamentado e sistemático dos tratados escritos neste período, não apenas 

da sua escrita como, também, na exemplificação dos desenhos que neles estão inseridos. São 

precisamente estas imagens gráficas, as que adquirem uma relevância crescente no modo de 

abordagem dos tratados na medida em que, conforme comprova Françoise Choay, (...) no domínio da 

literatura erudita e teórica, as obras consagradas exclusivamente às Ordens de arquitectura acabam, ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, por representar a maioria dos ‘tratados’. (CHOAY, 2007: 41)45 Esta tendência de prescindir 

da escrita tem a sua forma mais depurada no tratado, Regole delli cinque ordini d’architettura, de 

Vignola, publicado em 1562, retomado, corrigido, como arquétipo e exemplo literário da 

Arquitectura durante o período Clássico, sobrevivendo ao longo do século XIX, sem qualquer 

escrita - apenas duas páginas de teoria na introdução - e nessa versão exclusivamente ilustrado, 

como livro de referência no magistério da Arquitectura na École des Beaux-Arts de Paris, naquilo 

                                                
 

43 António S. ROSA DE CARVALHO. 2010. Histórias das Ideias, História da Teoria da Arquitectura e Defesa do Património. Lisboa: Scribe 
44 Ronald BRADBURY. 1934. The Romantic Theories of Architecture of the Nineteenth Century in Germany, England and France. New York: 
Dorothy Press 
45 Françoise CHOAY. 2007. A Regra e o Modelo: Sobre a teoria da arquitectura e do Urbanismo. Casal de Cambra: Caleidoscópio 
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que, para Choay, representa uma redução do conceito de Arquitectura ao juízo do estilo, ou mesmo 

ao do escrito.46 

A Renascença viveu de início subjugada por um desejo sublimado e nostálgico na sua relação com 

a Antiguidade Clássica. Esta nostalgia teve como enquadramento, uma crítica consciente à 

escolástica e a um pretenso escamoteamento medieval da realidade, criando uma dicotomia entre 

continuidade e ruptura, nas formas de conceber o mundo, o homem e a própria realidade. Nicola 

Abbagnano ao comentar essa dicotomia, assegura: É com o humanismo que surge pela primeira vez a 

exigência do reconhecimento da dimensão histórica dos acontecimentos. A Idade Média tinha ignorado por completo 

tal dimensão. É certo que já então se conhecia e se utilizava a cultura Clássica; esta era, porém, assimilada à época e 

tornada contemporânea. (ABBAGNANO, 1970: 12)47 No entanto este conhecimento, era muitas vezes 

anónimo sem uma cronologia e uma geografia identificáveis, o que o tornava inútil como 

instrumento de averiguação histórica, o que permite a Abbagnano concluir: Com o seu interesse pelo 

antigo, pelo antigo autêntico e não por aquele que vinha sendo transmitido através de uma tradição deformante, o 

humanismo renascentista concebe pela primeira vez a realidade da perspectiva histórica, isto é, da separação e da 

contraposição do objecto histórico, relativamente ao presente historiográfico. (ABBAGNANO, 1970: 13)48 

Na Arquitectura, estes discípulos humanistas imbuídos pelo espírito da nova dimensão histórica do 

momento cultural, voltam a sua atenção para as ruínas que restam do “período áureo”, e que, se 

excluirmos alguns, embora, escassos edifícios que tinham perdurado no tempo - o caso do Panteão 

de Roma -, vão constituir a matéria de observação para a aprendizagem da nova heurística. 

Referência pioneira deste movimento, o florentino Filippo Brunelleschi (1377-1446), opondo-se ao 

sistema gótico da sua época, estuda e mede com paixão arqueológica os diferentes elementos das 

Ordens Clássicas, na procura das regras de ouro da teoria desaparecida. Em 1414, o singular e 

acidental achado em Saint-Gall, de um manuscrito em latim, constituído por dez livros, e a sua 

posterior entrega providencial a Leon Battista Alberti iria mudar o curso da História da 

Arquitectura.49 

  

                                                
 

46  O conceito do “escrito” aparece no século XVIII, em particular pelo teórico francês Jacques-François Blondel, como a metáfora da 
escrita aplicada na utilização arquitectural das Ordens. 
47 Nicola ABBAGNANO.1970. História da Filosofia. Vol. V. Lisboa: Editorial Presença 
48 Ibidem. 1970 
49 Cronologicamente persiste um intervalo superior a duas décadas entre a descoberta do manuscrito de Vitrúvio e a sua interpretação 
teórica por Alberti. Para Peter Murray, a presença prestigiada e cimeira de Brunelleschi, uma figura marcante no interesse pelo modelo 
Clássico de arquitectura, terá influenciado o momento da decisão de Alberti escrever o De re aedificatoria, segundo Murray, (...) o interesse 
arquitectónico de Alberti começou na década de 1440 – ou seja, nos últimos anos de vida de Brunelleschi e, provavelmente, foi então que ele 
começou a compor o seu maior trabalho teórico, os dez livros de arquitectura. (PETER MURRAY, 1996: 52). Peter MURRAY.1996. The 
Architecture of the Italian Renaissance. Singapore: Thames and Hudson 
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2.1    ALBERTI. A INCLUSÃO DA COSA MENTALE 

Para Leon Battista Alberti (1404-72), o encontro com o manuscrito de Vitrúvio proporciona-lhe a 

chave mental e conceitual (ROSA DE CARVALHO, 2010: 31)50, para o entendimento da matriz teórica da 

Arquitectura, visível num tratado com a substância cogitada de exprimir e decifrar as regras da 

correspondência entre proporção e forma dos princípios arquitectónicos da Antiguidade Clássica. 

Este reconhecimento de Vitrúvio, permite a Alberti usar o manuscrito como base para uma 

denominação teleológica comum, que estabelece as relações entre as componentes semânticas e 

as regularidades formais, e fixa a categorização discursiva da formulação do seu próprio tratado 

teórico, constituído de igual modo por dez livros e em latim. O De re aedificatoria [Fig.2] é o texto 

inaugural da teoria da Arquitectura na “Idade Moderna”, em particular, naquilo que diz respeito à 

Arquitectura e à sua organização urbana. Apresenta-se como um todo estruturado, certificado por 

um autor que o redige na primeira pessoa, procurando uma autonomia fora da obediência a 

qualquer disciplina ou tradição, tem uma metodologia conceptual que estabelece princípios gerais 

e regras generativas originais, particulares e intransmissíveis. Mas, talvez, o ponto mais importante 

que lhe atribui um significado de texto realizador, contentor e modelador da Arquitectura, advenha 

da sua consciência objectiva na aplicação dos princípios e das regras, ao serviço do entrosamento 

e abrangência disciplinar na totalidade do campo do construir, da habitação à cidade, da construção 

à Arquitectura. Esta ideia de ‘totalidade’ albertiana, permite a Choay considerar o De Architectura 

de Vitrúvio, inverosímil enquanto tratado fundador pois este não conseguiu autonomizar o 

construir como disciplina unitária: Trata-se de uma tentativa premonitória (mas prematura), não acabada, e 

que não poderia ser concluída numa época que não estava motivada para abordar o espaço perspectivo e o espaço 

construído com o sistematismo e o afastamento que, quinze séculos mais tarde, permitiram a emergência do tratado 

albertiano. (CHOAY, 2007: 29)51 

Esta visão dinâmica e diacrónica da ocorrência do tempo, permite do ponto de vista teórico, 

compreender a essência da divergência metodológica entre Vitrúvio e Alberti. Vitrúvio relaciona 

uma teoria adquirida e compilada post festum, ou seja, “parte” da consciência erudita de um plano 

teórico agregado; Alberti pelo contrário, constrói a sua própria teoria, “chega” à constância poética 

de um alinhamento teórico original. Atestando a autenticidade teórica de Alberti, John Summerson 

comenta: (...) é uma obra muito original que formula os princípios da arquitectura de acordo com a própria filosofia 

do autor e das suas análises dos edifícios romanos. (SUMMERSON, 2001: 166)52 O texto albertiano assume 

                                                
 

50 António S. ROSA DE CARVALHO. 2010. op. cit. 
51 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
52 John SUMMERSON. 2001. El Lenguaje clásico de la arquitectura: De L. B. Alberti a Le Corbusier. Barcelona: Gustavo Gili 



 p.34 

uma estrutura de construção moderna, tratando em simultâneo o carácter histórico, a divisão 

social, o significado estético e a objectividade prática e, na opinião de Cecil Grayson, (...) orientado 

para, mas, não dominado por, a teoria da arquitectura Clássica. (GRAYSON, 1988: 16)53 

No De re aedificatoria, Alberti consubstancia essa necessidade da “qualidade poética” com uma certa 

independência do trabalho de edificador. Integra a construção da sua ideia de Arquitectura no 

processo de concepção dos seus projectos de edificação. Ele estrutura conscientemente o seu 

tratado para que o seu carácter poético e a condição a posteriori da sua teoria, acometam a 

Arquitectura do Renascimento no sentido da Arquitectura de tradição Clássica que se pretende, a 

romana, mas, sincrónica com o discurso da modernidade adquirida54. Uma noção de arquitectura 

moderna habilitada por uma ampla actividade intelectual e prática que lhe permite explicar o papel 

do arquitecto. O arquitecto55 diferencia-se do operário que exerce o ofício manual, competindo-

lhe dirigir o trabalho deste, pois (...) o trabalhador manual não é mais que um instrumento para o arquitecto, 

garante Alberti logo no prefácio do De re aedificatoria, realçando: Eu chamo-lhe arquitecto, aquele que, 

por certa, maravilhosa arte e método, é capaz, com o pensamento e com a invenção, de conceber a execução para 

completar todas as obras, que mediante a deslocação de grandes cargas, a reunião e a conjugação dos corpos, podem 

com maior beleza, ser adaptadas às necessidades da humanidade: E para ser capaz de fazer isso, ele deve ter uma 

visão completa sobre as nobres e mais curiosas ciências. Esse deve ser o arquitecto. (ALBERTI, 1986: The Preface)56 

Alberti distingue, assim, uma actividade prática, fundamentada na aquisição de uma maestria que 

reclama experiências heterogéneas, de uma actividade mental que exprima a acção disciplinadora e 

individual do arquitecto, ou seja, a forma como se projecta em teoria é distintivo e inato do 

arquitecto que, no entanto, não se isenta do saber prático da realização de qualquer obra. Esta 

actividade mental combina espontaneidade com a expressão da personalidade em resultado do 

processo de emancipação do artista.57 

O processo da formulação albertiana enquadra-se, de igual modo no ideal renascentista de 

oposição58, que procura a distância no carácter das linhas de demarcação entre o passado e 

                                                
 

53 Cecil GRAYSON. 1988. “León Battista Alberti, Arquitecto”. In León Battista Alberti, AA.VV. Barcelona: Editorial Stylos 
54 Eugénio Garin ao analisar a nova relação dos homens do Renascimento com a Antiguidade Clássica, constatou que a predilecção por 
este passado já não provem de uma confusão, exprimindo sim o, (...) recuo do critico que se filia na escola dos Clássicos não para se confundir 
com eles, mas para se definir relativamente a eles. (GARIN, 1988: 86-7). Esta libertação de um certo etnocentrismo cultural é assim um 
sinal da emancipação do pensamento moderno, com uma transcendência evolutiva fundamental na Cultura Ocidental. Cfr., Eugénio 
GARIN. 1988. Idade Média e Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa 
55 Etimologicamente o ‘arquitecto’, que Alberti introduz de início no Prólogo De re aedificatoria, sugere uma aproximação a Platão que 
no Politico, define Arkitékton – termo grego para arquitecto - como um director de obra sem participação manual e contribuinte de 
conhecimentos teóricos para a execução da obra. 
56 Leon Battista ALBERTI. 1986. The Ten Books of Architecture, (1755). New York: Dover Publications 
57 A acção disciplinadora e individual do arquitecto implica a transformação intencional da matéria e do ambiente, exigindo criatividade. 
A criatividade é assim uma qualidade valorizada por Alberti. Um fundamento que ao combinar a espontaneidade com a personalidade 
do arquitecto, processa a emancipação deste como artista. Para A. Hauser, este é um conceito que irá acompanhar a cultura Ocidental 
a partir do século XV: (...) a espontaneidade do indivíduo é a grande experiência, o conceito de genialidade e o ideal da obra de arte como 
expressão da personalidade genial, a grande descoberta do Renascimento. (ARNOLD HAUSER, 1984: 50). Arnold HAUSER. 1984. A Arte e a 
Sociedade. Lisboa: Editorial Presença 
58 A necessidade de oposição, constituiu de acordo com A. Rosa de Carvalho um elemento fundamental no processo de formulação da 
tese renascentista: No lento processo embriónico da génese e formulação de um ideal, a oposição constituí a condição necessária para a definição 
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presente, recorrendo a argumentos mais claros e assumidos na sua tese antigótica. Alberti busca a 

promoção do arquitecto enquanto praticante das “artes liberais” – actividade mental – em 

antagonismo às “artes mecânicas” – sintaxe material – conotadas com a Idade Média.59 Esta abertura 

conceptual permitirá, pela primeira vez na História da Arquitectura, modificar o entendimento que 

sobre o arquitecto se tinha de praticante da “arte mecânica”, conferindo-lhe a responsabilidade, 

sobre o saber projectar e a construção da cosa mentale. A “coisa mental” sugere a intelectualização 

da Arquitectura, fruto da criação de representações pelo arquitecto, reclamando o recurso às artes 

visuais e a uma separação interdisciplinar maior das formas de expressão artísticas, o que origina as 

Arti del disegno, precursoras prováveis da base do sistema de ensino das Beaux Arts, que vai persistir 

até ao início do século XX. Paul O. Kristeller encontra este propósito artístico, na sua análise 

sintáxica do Campanário de Florença: (...) uma expressão inicial do crescente prestígio das artes visuais é 

encontrada no Campanário de Florença, onde a pintura, escultura e arquitectura aparecem como um grupo separado 

entre as artes liberais e as mecânicas. (KRISTELLER, 1990: 181)60 

Para Alberti existe um distinguo, embora pouco esclarecido, entre construção e Arquitectura. Assim 

o procura estabelecer logo no Livro I, ao introduzir o conjunto da obra através do tema prévio do 

desenho: Vamos assim primeiro estabelecer, que toda a arte de construir consiste no desenho e na estrutura. Toda a 

força e a regra do desenho, consiste numa adaptação adequada e exacta da união das linhas e ângulos que compõem 

e formam a superfície da construção. (ALBERTI, 1986: 1)61 A construção é aduzida como a verdade material 

do corpo de um edifício, enquanto que a Arquitectura, com recurso ao desenho, acarreia o aspecto 

formal. A Arquitectura é idónea para dar forma à matéria por interposição dos lineamenti ou 

traçados, que compõem a adequação das linhas e ângulos.62 Os lineamenti, têm, no entanto, um 

significado para Alberti, não apenas gráfico, eles constituem uma presença visual e real de contornos 

e arestas. As linhas que expõem e confinam, à vez, são portadoras de uma dimensão. Aquele que 

desenha, mas, também, aquele que observa e mede, descobre e avalia através de linhas. As mesmas 

linhas que organizam a própria matéria da natureza. Voltando ao prefácio do De re aedificatoria, 

Alberti aborda o tema sobre a forma de teorema, ao estabelecer: Consideramos que um edifício é um 

                                                
 

clara e alcance do novo. O Renascimento adquire uma consciência histórica, que o projecta como o terceiro período da História da Arte 
em que, uma vez, “reabraçada” a Antiguidade Clássica, é necessária uma libertação das “trevas” que dominaram o segundo período, ou 
seja, a Idade Média, e aquilo que desse período os homens da Renascença conheciam e identificavam como o Gótico. Com efeito, o estudo 
sistemático da atitude antigótica, afirma A. Rosa de Carvalho, (...) na fase inicial da Renascença, constitui inevitavelmente o estudo da faceta 
antitética da tese Clássica renascida. Assim, encontra a Renascença não apenas o contexto e a força para a formulação completa e clara do seu 
novo ideal, mas também, da sua consciência histórica, da sua identidade histórico-cultural e da sua noção de diferença no carácter, das linhas de 
demarcação entre o passado e presente. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 37). António S. ROSA DE CARVALHO. 2010. op. cit. 
59 O pensamento pré-renascentista procurara já perceber a interacção entre o mecânico e o mental, sentindo a necessidade de separação 
de duas realidades - o objecto de arte e o artista. Erwin Panofsky a este respeito, observa: (...), os pensadores do Pré-Renascimento desde 
o início haviam pressuposto, em face da realidade do objecto de arte, a realidade subjectiva do artista. (PANOFSKY, 1994: 67). Erwin 
PANOFSKY. 1994. Idea: A Evolução do Conceito de Belo. São Paulo: Martins Fontes 
60 Paul Oskar KRISTELLER. 1990. “The modern system of the arts”. In Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays, Paul Oskar 
Kristeller. Princeton: Princeton University Press 
61 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
62 Giovanni Orlandi na tradução moderna da L’architettura, define lineamenti associando-o ao desenho, advertindo, no entanto, para a 
idiossincrasia do termo lineamenti albertiano, menos amplo e mais específico que o disegno italiano. Cfr., Leon Battista ALBERTI. 1989. 
L’architettura (De re aedificatoria), (1485). Milano: Edizioni Il Polifilo 
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tipo de corpo que consta, como todos os outros corpos, de linhas e da matéria: as primeiras produzidas pelo 

pensamento, a outra pela natureza. (ALBERTI, 1986: The Preface)63 O pressuposto de que as linhas e 

matéria são comuns a todos os corpos, permite a Alberti estabelecer uma asserção, em que se 

infere das linhas, uma equivalência à forma, formulando assim um quadro teórico de aproximação 

à afirmação aristotélica: todo o corpo consta de matéria e forma. 

Os traçados, fruto da Arquitectura devem depreender, uso e beleza, comprometendo-se a 

construção com a solidez e a estabilidade do edifício. Alberti mantém assim sem manifestas 

alterações, o significado dos três princípios vitruvianos da Arquitectura: utilitas, venustas e firmitas, 

embora por vezes ao referir-se à estrutura espacial, figurativa e construtiva, os convoque 

empregando um novo glossário: commoditas, voluptas ou pulchritudo e soliditas. No entanto, no que 

concerne às partes constituintes da “arte da construção”, quando deseja definir as condições 

imutáveis e substanciais da edificação determinadas já na Antiguidade e, explicitá-las na nova cultura 

arquitectónica, Alberti gera um axioma de concepção dissonante com a de Vitrúvio. Toda a arte de 

construir consiste em seis ‘coisas’, que são estas: o Lugar, o Sítio ou Área, a Compartição, as Paredes, as Coberturas e 

as Aberturas (ALBERTI, 1986: 2)64 garante ele, usando uma nomenclatura que ao pormenorizar, se 

revelará divergente das considerações vitruvianas sobre as partes da “arte de construção”. 

As seis consistências da Arquitectura para Vitrúvio, como analisamos anteriormente, são expressas 

pela fluidez da abstracção e da imaterialidade, correspondendo à quimera da idealidade platónica, 

visando a transcendência das formas essenciais na substância e prossecução da venustas. Em 

contraponto o autor do De re aedificatoria, organiza um conceito operatório expresso em seis 

consistências objectivas e reais65, mais correlativas com a agudeza dos fundamentos aristotélicos, 

de apelo ao real e à lógica, recorrendo aos argumentos científicos do experimentável e informador 

do pensamento operativo. Leonardo Benevolo indicando as condições substanciais da edificação 

albertiana, anota a originalidade na análise de Alberti: (...) precisando todas as operações construtivas em 

termos espaciais, expressa de uma maneira muito significativa o novo enfoque dos problemas arquitectónicos. Ao 

mesmo tempo, ao descobrir as operações espaciais através das categorias aristotélicas – lugar, sítio – aceita 

                                                
 

63 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
64 Ibidem. 1986 
65 O tratado albertiano é organizado em seis partes - “coisas”, segundo Alberti – que identificam outras tantas categorias: regio, area, 
partitio, paries, apertio tectum. Estas categorias são susceptíveis de uma tradução contemporânea, encontrando nelas, os fundamentos para 
uma conceptualização metodológica de intervenção da Arquitectura. Regio, define uma extensão territorial, englobando o sistema das 
relações vivenciais que constituem a comunidade, sem medidas determinadas. Numa terminologia urbanística moderna, regio é sinónimo 
de território, a zona de confluência dos interesses de uma comunidade. Area, define uma parte da regio delimitada pelas estruturas murais, 
a superfície de animação do plano urbano marginal. Ou seja, se regio é o habitat, a area será o lugar habitado. Partitio, define uma subdivisão 
da área em relação às funções, sejam as, essenciais ou as induzidas. Paries, ou paredes, equivalem à exigência do encerramento e 
isolamento do espaço interior. Apertio, corresponde á demanda do intimo, do singular, a simples ausência do comunicar. Tectum, identifica 
o fecho horizontal da cobertura ou enquadramento espacial. Estas categorias para Alberti anastomosam-se, estabelecendo ligações 
comunicantes entre si. Area engloba tudo o que se encontra no interior de um recinto murado: a superfície da cidade, mas de igual modo 
a do edifício, e dos diferentes ambientes internos do edifício; colunata é paries, pois funciona como uma parede, mas é em simultâneo 
apertio porque permite uma comunicação; tectum abrange todo e qualquer o tipo de cobertura, sobre divo; apertio sinaliza qualquer 
abertura, seja uma porta, uma janela ou um vão de escada. 
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tacitamente as suas implicações, ou seja, a ideia tradicional de que o espaço é uma propriedade dos objectos e a 

forma de cada coisa deve registar todos os vínculos e as propriedades do ambiente. (BENEVOLO, 1988: 191)66 

Outro dos elementos que marca uma discordância, do arquitecto florentino em relação ao romano 

e aos tratadistas posteriores, tem origem na analogia zoomórfica do “corpo do edifício” com a 

figura do cavalo, de tronco e membros bem proporcionados, distante na esthesis da tradição artística 

de referência antropomórfica com afinidade ao corpo humano.67 Com efeito, Alberti opta também 

ele, por uma abordagem estrutural que permita simplificar os signos da Arquitectura, elucidando os 

conjuntos e a prática corrente da nova linguagem. O aforismo do edifício-corpo permanece, 

operando com o recurso a renovados resultados, em que, tal como nos seres vivos, as partes – 

membros - do edifício devem estar sujeitas ao todo e interdependentes umas das outras em 

harmoniosa solidariedade, por modo a que completem funções individuais e distintas entre si. 

Alberti cria de igual modo uma estreita ligação entre as formas da cidade e as tipologias dos edifícios. 

No Cap. IX do Livro I, ele começa por afirmar: A totalidade da força de invenção e toda a nossa perícia e 

conhecimento na arte de construir, é necessária à compartição: Porque as distintas partes de todo o edifício, e, para 

usar uma palavra, a integralidade de cada uma dessas partes, e a união e concordância de todas as linhas e ângulos 

na obra, devidamente ordenadas para a conveniência, prazer e beleza, são dispostas e medidas apenas pela 

Compartição. (ALBERTI, 1986: 13)68 O propósito da Compartição – a distribuição em planta dos 

edifícios – permite a Alberti fazer uma reflexão mimética entre a cidade e a casa. Ele estabelece 

uma analogia, nomeando a cidade como uma casa grande: domus maxima, e concebe reciprocamente 

a casa, como uma pequena cidade: civitas minima. Ou seja, a Compartição é fixada, com a particular 

relevância de uma intrínseca e única operação, independentemente da escala a que ela seja colocada, 

quer no contexto de uma cidade ou no âmbito de uma casa, eliminando-se assim, nesta operação 

ou “coisa”, alguma discrepância que subsista entre a organização da cidade e a do edifício singular. 

Por forma a consubstanciar as suas próprias afirmações Alberti, convoca os pensadores Clássicos 

para conclui: (...) como se uma cidade, de acordo com a opinião dos filósofos, não fosse mais que uma grande casa, 

e, inversamente, uma casa fosse uma cidade pequena; e porque não dizer que as partes dessa casa são no modo 

pequenos domicílios; tais como o Pátio, o Vestíbulo de Entrada, o Salão, o Pórtico e assim por diante. (ALBERTI, 1986: 

13)69 Alberti transmite assim para o conjunto fenomenológico da casa, o vinculo da dignidade das 

                                                
 

66 Leonardo BENEVOLO. 1988. Historia de la Arquitectura del Renascimento: la Arquitectura Clasica del siglo XV al siglo XVIII. Vol. I. Barcelona: 
Gustavo Gili 
67 Ao longo do percurso da História da teoria da Arquitectura encontramos na transcrição da estrutura dos edifícios uma procura de 
silogismo com os seres vivos, em geral os vertebrados. A originalidade de Alberti, está em que ao contrário do preceptor Vitrúvio ou 
dos posteriores Filarete ou Franscesco di Giorgio, não existe um antropomorfismo na visão do corpo referencial para o arquitecto. A 
referência ao cavalo adoptada por Alberti, é a de um ser vivo cuja organização ele compara com naturalidade à do edifício, 
designadamente a propósito da adaptação às suas funções inerentes. 
68 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
69 Ibidem. 1986 
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partes da cidade, sugerindo em simultâneo para a urbe, a condensabilidade e a congruência 

domésticas. A capacidade de entroncar as características sistémicas do modelo conceptual de 

Alberti com a realidade urbana, surgirá apenas na segunda metade do século XIX, com o advento 

da teoria do Urbanismo, estimulada pelos princípios da “nova ciência urbanizadora” que o catalão 

Ildefonso Cerdà introduzirá no plano de extensão e reforma de Barcelona.70 

Os Livros II e III do tratado, permitem a Alberti discorrer sobre a “arte de construir”, cumprindo 

um papel discursivo sobre as atinentes qualidade físicas da Arquitectura, ou seja, do processamento 

das partes até à sua constituição, empregando os diversos requisitos técnicos: de materialidade, de 

caracterização e disponibilidade dos materiais, da redundância do apor do desenho (reconhecido, 

entretanto, como valor de economia e garantia de racionalidade), da ponderação dos elementos de 

base no suporte físico dos edifícios. A base da teoria da edificação albertiana, fundamenta-se no 

sistema da construção mobilizador dos materiais, segundo regras que atendem tanto às leis da 

mecânica e da física como à logicidade imposta pela sensibilidade do espírito humano. Na realidade, 

se a presença física dos materiais ocupa o Livro II, Alberti assegura que esta presença, se vá dedicar 

a configurar as seis partes constituintes da “arte de construção” como base da concepção da 

edificação. Entre a necessidade das leis da natureza e um tipo de poder de formalização inata, 

própria da inteligência humana, o Livro II, o das regras da matéria, assume-se como intermediário 

da articulação das regras da concepção do Livro I, e da formulação da construção propriamente 

dita, presente no Livro III. 

Isto permite a Alberti advertir, partindo das suas seis inabaláveis partes da Arquitectura, para a 

existência de uma matéria que se submete a regras específicas, mas que enquanto matéria não é 

capaz de organizar qualquer finalidade humana. Estas partes certificam a inclusão da matéria no 

sistema primário, condição sine qua non, para assegurar assim, a “matéria” a partir da qual se poderá 

desenvolver ou expressar o mundo construído. Ao ajuizar o significado deste mundo construído, 

Choay acredita reconhecer, o primeiro nível de articulação hierárquico do sistema teórico da 

edificação de Alberti: Porque o sistema de construção é uma condição necessária, mas não suficiente, da edificação. 

Ele dá acesso ao sentido, mas não permite mais o seu desdobramento articulado do que o sistema fonológico permite 

                                                
 

70 Para Cerdà, a urbe (cidade) é um conjunto de habitações ligadas por um sistema de vias, enquanto que a casa mais não é, do que um 
conjunto de vias e quartos de habitação, tal como a urbe. O que lhe permitiu concluir que a grande urbe e urbe-casa, apenas se diferenciam 
pelas suas dimensões e pelas sociedades que as abrigam. Cfr., Fabián ESTAPÉ. 1968. Ilfefons Cerdà: Teoria general de la urbanización. Madrid 
y Barcelona: Ediciones Ariel y Editorial Vives. Françoise Choay fazendo uma análise crítica da possibilidade de combinação dos factores 
análogos na estrutura dos dois textos, alerta, no entanto, para o risco que induz uma interpretação não diferenciada das abordagens, 
nomeadamente na diacronologia dos seus métodos e conceitos: Poderíamos pensar estar a ouvir um eco do De re aedificatoria, afirma Choay 
em referência à perspectiva de cidade da Teoria de Cerdà, (...). Aqui e ali, o modelo do corpo parece induzir a mesma análise estrutural. No 
entanto a metáfora do corpo e a identificação da cidade e da casa não têm o mesmo valor nos dois textos. As suas respectivas significações 
encontram-se separadas por toda a distância criada pelas diferentes abordagens do corpo. As ciências do ser vivo não existiam na época de Alberti. 
Estas constituíram-se a partir do século XVII e, no momento em que escreve Cerdà, elas conhecem um grande desenvolvimento e propõem os seus 
métodos e conceitos às ciências humanas. (CHOAY, 2007: 259-260). Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
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construir proposições significantes. É por este motivo que as regras da primeira parte do De re aedificatoria não se 

referem ao mundo diversificado dos edifícios. (CHOAY, 2007: 120)71 

A abordagem da “concepção de edifícios”, encontra-se polarizada nos Livros IV e V. Ao longo dos 

diferentes capítulos, são explorados, a diversidade das formas da cidade e as tipologias dos edifícios. 

A cidade é apresentada, (...) como marco unitário dos distintos tipos de edifícios. (BENEVOLO, 1988: 191)72 

Esta diversidade gera um segundo nível de articulação, delimitado e dependente de um segundo 

sistema de normas que transfere os elementos construtivos do semiótico para o semântico. Este 

vasto universo não é harmonizável com a articulação qualificadora da linguagem verbal, ela apela a 

uma semiótica externa cuja linguagem tem a dimensão do entendimento na representação dos 

significados sígnicos albertianos, ou, então, em toda e qualquer composição sígnica ou proposicional 

destes. A linguagem é prioritária, e o disserto verbal encetado no texto construído, estrutura-se 

numa forma própria de transcrição, antecipando-se ao poder de toda e qual fundamentação. A 

recusa ao desenho e à ilustração, dá constituição e atribui à linguagem verbal, o estatuto de discurso 

teórico regenerativo das regras e do método albertianos, limitando conscientemente a previsível 

leitura redutora produzida pelas imagens. O primeiro sistema encontrado dos livros anteriores, o 

da “arte da construção”, só pode ser encetado no espaço com a circunstância de ser assimilado 

pelo sistema hierárquico superior da exigência, o nível que diz respeito à comodidade, determinada 

pelo conjunto de utilizações – usus – com poder de estimular o desejo pela vida social dos homens. 

Os Livros IV e V, procuram, portanto, uma semiótica arquitectural que encontra a sua convergência 

na noção retórica da função. 

A função é inserida a partir do Livro IV, como condição relevante. Alberti faz logo no título do Cap. 

I, menção às obras de natureza pública, recordando os princípios pelas quais estas foram delineadas 

para o proveito do homem: Todos aqueles edifícios, planeados quer por causa da necessidade, comodidade ou 

prazer, foram projectados ao serviço da humanidade. (ALBERTI, 1986: 64)73 O livro IV é assim, na sua 

totalidade, consagrado às regras do universo público, ou dito de outra maneira, às regras de 

construção da cidade de configuração universal. A cidade é, para Alberti, o edifício público onde, 

(...) todos os cidadãos estão preocupados com todas as coisas de natureza pública que fazem parte da cidade 

(ALBERTI, 1986: 66)74, o que lhe confere uma dignidade superior à de todos os outros edifícios. A 

cidade é uma totalidade irredutível, à semelhança da casa que também o é, mas, esta constitui a 

outra face da oposição taxinómica entre particular/universal, ou seja, o seu –  analogon – privado. 

Alberti vai ao longo dos diversos capítulos dos Livros IV, apoiando-se na sua taxinomia operativa, 

                                                
 

71 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
72 Leonardo BENEVOLO. 1988. op. cit. 
73 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
74 Ibidem. 1986 
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dissertar sobre os elementos que configuram o tema do universo da cidade: as muralhas e torres, 

os traçados75 e pontes, os portos e praças, os canais e sistemas de esgotos, os arsenais e docas (...)., 

Na afirmação de Alberti, a ponte é um elemento articulador e qualificador da rua com as partes da 

estrutura urbana: A ponte, sem dúvida, é a peça principal da rua; nem todas as partes da cidade são apropriadas 

para uma ponte. (ALBERTI, 1986: 76)76 No Livro V, Alberti fala do tema das obras particulares, dos 

palácios e fortalezas, templos, claustros, escolas e hospitais, edifícios do senado e tribunais, dos 

armazéns e das prisões, da casa da cidade e do campo (...), e em aparente contradição normativa 

dos navios. 77 

O tema da cidade, permite a Alberti, alargar a sua dialéctica discursiva de encontro aos campos das 

estruturas sociais e das fórmulas políticas. A aproximação às categorias espaciais aristotélicas, do 

lugar e sítio, por nós referidas anteriormente, dá-lhe a oportunidade para destacar as considerações 

axiológicas e descobrir as determinantes dos seus quadros da exigência do construído. Procedendo, 

assim, a uma elaboração teórica do programa, Alberti vai assinalar uma dicotomia conjugada entre 

público e privado, o que, de imediato, o habilita com a possibilidade de dividir esta oposição, em 

dois campos de acordo com as acções dos protagonistas sociais. Estes protagonistas têm no espaço 

da cidade concomitantemente, uma vida pública que acresce os edifícios sectoriais, e uma existência 

privada que envolve as habitações pessoais. Em alusão a aqueles que exercem a magistratura do 

poder - sacerdotes, senadores, juízes, militares -, Alberti defende: É preciso que cada um tenha dois tipos 

de domicílio, em que um diga respeito às suas funções, e o outro possa recebê-lo na companhia da família. (ALBERTI, 

1986: 88)78  

Os esquemas formais rígidos para a cidade e os seus traçados, são depreciados por Alberti. O seu 

sentido de programação leva-o a pormenorizar a cidade, dando um enfoque especial à sua estrutura 

política, o que sugere denunciar uma dualidade no entendimento entre dois tipos de Urbanismo. A 

exposição dos programas relativos - à cidade do tirano; dinástica e ditatorial, marcada pela 

descontinuidade, a sectorização e a segregação sócio-espacial, e à da cidade do “bom príncipe”; 

republicana e democrática, ilustrada pela continuidade e identidade sócio-espacial - revelam a 

                                                
 

75 Para Lewis Mumford a estruturação urbana tem a partir do Renascimento no traçado da rua o seu elemento fundamental. A rua 
identifica-se com o espaço público da cidade, um espaço de encontro, mas que é igualmente, por essência o espaço de movimento. Na 
opinião de Mumford, o De re aedificatoria de Alberti, é pioneiro no tratamento desses diferentes significados, ao fazer a distinção entre 
ruas principais e secundárias. Às primeiras, requerendo que fossem rectilíneas, Alberti deu o nome de viaie militares ou vias militares, 
pois estas vias deviam facilitar a mobilidade dos exércitos, em actos institucionais e simbólicos para a cidade, como as paradas cerimónias, 
mas também garantir a rapidez de movimentos aquando da defesa da cidade, ou saída desta de encontro aos teatros de guerra. 
(MUMFORD, 2008: 439) Lewis MUMFORD. 2008. A cidade na História: suas origens transformações e perspectivas. São Paulo: Martins 
Fontes 
76 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
77 Com referência aos templos Alberti sugere uma relação sujeito-espaço alinhada com a ideia de grandeza divina. Este lugar de revelação, 
uma espécie de Cosmos da Arquitectura, citando Paolo Portoghesi, é assim concedido de modo, (...) que o visitante ao entrar seja colhido 
de surpresa e fique maravilhado pela vista de coisas tão dignas ao ponto de exclamar: isto que vemos é um lugar realmente digno de Deus. 
(PORTOGHESI, 1982: 35). Paolo PORTOGHESI. 1982. L’Angelo della storia. Teorie e linguaggi dell’architettura. Roma; Bari: Laterza 
78 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
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consciência de Alberti, para o significado dos diferentes cuidados com que são tratadas as partes 

destas cidades antagónicas. À diferença nas exigências, ele vai objectar com a diferença nos espaços. 

Para Alberti a tarefa principal do arquitecto é conseguir a prudente adequação das exigências aos 

programas edificatórios: Um arquitecto prudente prosseguirá apenas com o método que temos vindo a 

estabelecer. Ele nunca irá começar com o seu trabalho sem a adequada cautela e aconselhamento. (ALBERTI, 1986: 

204)79 No entanto uma figura ética, de espírito humanista como Alberti, irá sempre preferir o “bom 

príncipe” ao tirano; algo que ele deixa implícito nas páginas finais do De re aedificatoria, ao recapitular 

as dificuldades deontológicas da prática da Arquitectura, apontando como solução, o dever do 

arquitecto escolher ponderadamente os seus clientes e as incumbências. (ALBERTI, 1986: 204-8)80 

A exposição teórica da cidade, feita por Alberti, oferece um novo significado à função heurística, na 

sua tentativa da procura de compreensão da natureza das experiências urbanísticas iniciadas na 

segunda metade do século XV, e permite de modo análogo, relacionar quase todas essas práticas 

com a matriz antropocêntrica da cultura humanista, na sua necessidade metodológica de explicação 

teleológica dos novos fenómenos de atuação e de reciprocidade do homem com o mundo. A 

conjugação destes factos, permite-nos detectar a priori uma predisposição para o discurso 

metodológico, provavelmente pré-configurador da linguagem própria e autónoma da ciência 

moderna que surgirá a partir do século XVI, com Galileu, Copérnico e mais tarde com Kepler e 

Newton. Esta é também, a opinião de Benevolo ao sublinhar a importância histórica do método de 

exposição teórica de Alberti: O seu conceito restritivo da composição arquitectónica introduz um real e verdadeiro 

salto metodológico entre o planeamento de cada uma das obras públicas e o planeamento de conjuntos urbanos, ou 

seja, confirma a precariedade do novo método de planeamento no campo urbanístico que entre Brunelleschi e seus 

imediatos continuadores é apenas virtual. (BENEVOLO, 1988: 195)81 

O segundo nível de articulação teórica do De re aedificatoria - Livros IV e V - focando a “concepção 

de edifícios”, é por seu turno, integrado pelas regras de um terceiro e último nível teórico, o da 

beleza, fonte de fruição e prazer - Livros VI, VII, VIII, IX. Após subordinar e ordenar a Arquitectura 

pela linguagem e pela semântica do discurso verbal, Alberti procura neste terceiro nível, aquilo que 

a nossa hodiernidade passou a designar de poïetica82, ou seja, a substância e o modo de expressar 

as condições do significar na Arquitectura, através dos seus processos intrínsecos e peculiares. Este 

significar de Alberti, parece com efeito representar, os prolegómenos, numa tentativa teórica de 

disponibilizar novos instrumentos conceptuais de abordagem na criação de um tipo de prefiguração 

                                                
 

79 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
80 Ibidem. 1986 
81 Leonardo BENEVOLO. 1988. op. cit. 
82 Poïetica, é um neologismo introduzido por Paul Valéry em 1932, para designar o universo de referência da criação de obras, em que a 
linguagem e o modo de comunicação partilham em simultâneo, a substância e o modo de expressão. A sua introdução como elemento 
definidor na nossa análise interpretativa do terceiro nível teórico do De re aedificatoria, é diferente do sentido semântico da “poética” e 
da “retórica” aristotélica que é possível encontrar na origem da distinção de Alberti entre beleza e ornamento. 
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do espaço. Uma constatação que leva, apesar de condicionada, Choay a declarar: (...) é possível pensar 

que Alberti apresenta, pela primeira vez na história, as condições daquilo a que chamaríamos uma semiologia do 

espaço construído. (CHOAY, 2007: 121)83 

O tema da beleza na Arquitectura tem o seu epílogo albertiano na questão do significado estético. 

Alberti ao referir-se à qualidade estética, adverte: Das três propriedades exigidas em todos os tipos de 

edifícios, isto é, que estejam acomodados às suas respectivas finalidades, robustos e fortes para durar, e aprazíveis e 

agradáveis à vista, tendo resolvido as duas primeiras, tratemos agora estão da terceira que é a mais nobre de todas, 

além de muito necessária. (ALBERTI, 1986: 112)84 A chave conceptual para a conformação do paradigma 

da estética albertiana, a matriz que vai postular todo o significado ético-estético, tem o seu 

fundamento na ideia de concinnitas, uma herança que Alberti terá ido buscar aos estóicos por 

intermédio do seu conhecimento de Cícero. Este axioma estabelece um paralelo com a harmonia 

Clássica e a sintaxe vitruviana da symmetria, de configuração pitagórico-platónica. A determinação 

do carácter estético, revela-se no interior da dialéctica de Alberti, na persecução do rigor do 

esquema geométrico que vai permitir alcançar a verdade da forma no sentido do seu valor mais 

absoluto, o que, de algum modo inaugura, uma preocupação moderna e humanista, por uma 

episteme que se projecta para além, da episteme dos pensadores e tratadistas predecessores. 

Referindo-se ao Renascimento, Rudolf Wittkower abre pistas para o significado da consciência que 

valida o rigor deste esquema geométrico: (...) a perfeição harmónica do esquema geométrico representa um 

valor absoluto: tal harmonia da criação humana era o eco visível de uma harmonia celestial, universalmente válida. 

(WITTKOWER, 1995: 16)85 Podemos, portanto, deduzir através desta manifestação de sincera e 

inquieta navegação por uma nova postura cultural, que estamos a assistir ao despontar da 

consciência estética, que uma vez amadurecida, virá mais tarde a impor-se em todo o Ocidente 

com o Século das Luzes. 

 O disserto de Alberti sobre o carácter estético, está na razão exacta dos conceitos de beleza e 

ornamentação que acicatam os sentidos, conferindo uma universalidade imagética aos edifícios e à 

cidade. A captação da atenção para o domínio do belo é um processo mental, que requerer um 

estímulo imediato e ilimitado. A admiração frente à Arquitectura desabrocha da visão dela e não 

no seu contacto prático. O prático radica-se ao tangível e, esta tangibilidade é apenas uma pequena 

fracção do visível. Mas o estímulo que gera a admiração revela-se no visível das formas das 

edificações, ao estas adoptarem a natureza como modelo, o que trás um novo significado à 

Arquitectura. Ao equipará-la à natureza Alberti, outorga à Arquitectura uma paternidade divina – a 

obra do Demiurgo – que pela intercepção do arquitecto - o artífice menor - nos deleita, graças à 

                                                
 

83 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
84 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
85 Rudolf WITTKOWER.1995. Los fundamentos de la arquitectura en la edade del humanismo. Madrid: Alianza Editorial 
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sua beleza e não por causa da sua suposta utilidade. Alberti encontra, assim, o significado teórico 

para a imanência da função estética da Arquitectura e, ao mesmo tempo, legítima a 

instrumentalidade dos meios de representação como linguagem, delimitadora do campo da 

participação desta função estética – o desenho do arquitecto é documental como se de uma escrita 

se tratasse. A Arti del disegno, por via do seu significado apriorístico, dá lugar ao debate 

arquitectónico, de contorno academizante aonde, prova da sua originalidade, se discute uma certa 

filosofia da vida das cosas materiais e imateriais. Estes argumentos per se, dão substância ao 

nascimento moderno da consciência de escola da Arquitectura. Contudo, este quadro mental só é 

possível porque Alberti é um intérprete esclarecido, num tempo de “renovação”, que admite a 

presença do simbolismo gráfico na tentativa de “representar” o mundo exterior. Jan Mukaróvsky 

ao ajuizar sobre o problema das funções na Arquitectura e a sua indissociabilidade com o 

pensamento, reconhece ao Renascimento esta janela de abertura cultural para a função 

representativa: No decurso da evolução da história da arquitectura, a função estética misturou-se sucessivamente a 

outras funções: assim, (...) no Renascimento, misturou-se à função representativa. (MUKARÓVSKY, 1997: 162)86 

A representação albertiana, responde assim à tarefa de tornar presente, em formato reduzido e 

cómodo, a grandeza do real – a natureza – porém, isso implica uma experiência artística visual, do 

representar, mas, também, do exprimir, para que possa ser reconhecida como tal em sentido 

expressivo. Ele deve proceder a uma actividade totalizante em que o docere, o delectare e o movere87, 

encontram um mútuo equilíbrio. Ao aplicar os recentes conhecimentos do código “descritivo-

prospéctico” que a Renascença lhe proporciona, Alberti aproveita para se “exprimir” introduzindo 

a convenção das linhas oblíquas e, sugerir, assim o sentido de profundidade, ou seja, a apresentação 

da natureza na correspondência ao seu determinismo material, reveladora da essência de uma 

forma simbólica de modernidade, deliberadamente anacrónica ao interesse pelo antigo autêntico, 

que ele com afã humanista, persegue. 

Neste mesmo sentido, Renato Barilli chama a atenção para o carácter arbitrário e parcial da 

construção da perspectiva chamada “renascentista”, nas primeiras décadas do século XV, cujo 

método sendo inovador, com efeito não era natural. Segundo ele, este método, (...) apoia-se em 

determinadas condições ópticas muito artificiais, a começar pela unicidade e imobilidade do ponto de vista, o que 

levou a adoptar esquemas de simbolismo gráfico. Daí, Barilli considerar que, (...). Por conseguinte, uma 

das muitas formas simbólicas gradualmente conhecidas pela humanidade, precisamente a perspectiva de Masaccio e 

                                                
 

86 Jan MUKARÓVSKY. 1997. Escritos sobre Estética e Semiótica da Arte. Lisboa: Editorial Estampa 
87 Docere, delectare et movere, traduzidos do latim, significam ensinar, agradar e animar. Correspondem à trilogia da retórica Clássica, 
originária do Institutio oratoria (c. 95 d. C.) de Marco Fábio Quintiliano, um estóico, ciceroniano convicto, que de forma enciclopedista 
em doze volumes, reuniu tudo quanto era necessário para a formação de um orador. Esta obra foi amplamente divulgada no século XV, 
enquanto fundamento pedagógico das qualidades do orador humanista, como ser humano e como homem público do Renascimento. 
Cfr., Marco Fabio QUINTILIANO. 1916. Instituciones oratorias. Vols. I-II. Madrid: LibrerÍa de Perlado y Páez 
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Leon Battista Alberti e Dürer, tornou-se ‘a’ perspectiva por excelência, de forma a ser considerada o sistema justo, 

natural, verídico para representar a natureza. (BARILLI, 1994: 107-8)88 

Na representação são os edifícios que atribuem beleza à cidade, embora Alberti não deixe de 

salvaguardar, que a relação de complexidade da cidade com o seu conjunto – o todo urbano – terá 

uma precedência sobre quaisquer edifícios – as partes individuais – esclarecedor do seu 

aristotelismo em que o todo é considerado superior às suas partes constitutivas. O pendor 

aristotélico será recorrente na tentativa de ultrapassar uma dificuldade não encapotada, ao procurar 

o distinguo entre a beleza (categoria) e o ornamento (produto)89. Alberti previne-se com uma 

oportuna ressalva, assacando às idiossincrasias limitativas da linguagem verbal, a incapacidade para 

produzir essa demarcação epistemológica; o que é especialmente paradoxal, atendendo ao valor 

semântico que ele atribui à capacidade de consubstanciação do texto do De re aedificatoria. Vou 

definirei a beleza como a harmonia de todas as partes, de um todo que parece, encaixar-se com tal proporção e 

concordância, que nada poderia ser acrescentado, diminuído ou alterado, senão para pior, (ALBERTI, 1986: 113)90 

aventura Alberti, não sem antes ter concluído que, (...) podemos definir o ornamento como uma espécie de 

brilho que auxilia e aprimora a beleza. Deste modo eu sei que a beleza é algo que é encantador por si mesmo, 

disseminada em qualquer forma, e aonde o ornamento parece ser algo adicionado ou fixo, ao invés do que é próprio 

e inato. (ALBERTI, 1986: 108)91 Noutro momento do Livro VI, Alberti diz-nos: O principal ornamento em 

toda a arquitectura reside certamente nas colunas, (ALBERTI, 1986: 130)92 pois para ele, a referência da beleza 

encontra-se na estrutura portante que é equivalente à composição material da ideia de caixa 

arquitectónica. Esta caixa constitui um receptáculo “não transportável”, pertencente a um lugar 

fixo, que de acordo com Aristóteles, quer ser imóvel, (...) o lugar de uma coisa, (...) o primeiro limite imóvel do 

que a contêm. (ARISTÓTELES, 1995: 127)93 

Alberti é o autor da primeira teoria moderna consistente sobre o emprego das cinco Ordens da 

Arquitectura desde a época Clássica. No entanto, ao associar a coluna à natureza do ornamento, 

ele parece ignorar as peculiaridades da coluna, na marcação da proporção e do estilo dos templos 

gregos. Alberti disposto a explicar um sistema de colunatas, comparará as Ordens das colunas, a 

uma parede perfurada e interrompida em diferentes partes. Peter Murray considera existir uma 

                                                
 

88 Renato BARILLI. 1994. Curso de Estética. Editorial Estampa 
89 Alberti conhecedor do testemunho cultural da Antiguidade Clássica, prefigurará muitas das suas teses com referência aos autores 
Clássicos. Assim esta distinção entre beleza e ornamento tem a sua anamnese na “Poética” e a “Retórica” de Aristóteles e posterior 
desenvolvimento nos conceitos retóricos de Quintiliano e Horácio. Para Horácio o Ars compreende a inventio/argumentum e a olispositio/ 
elocutio, daí a beleza equivaler-se com a disposição e o ornamento equiparar-se com a eloquência. Também Vitrúvio, já por nós conferido, 
utilizando uma analogia parecida, faz a distinção entre dispositio e euritmia. Dentro da euritmia diferencia a symmetria do decoro, baseando-
se a symmetria ou proporção na disposição das partes da obra, e o decoro no aspecto que esta toma. Disso se deduz que exista uma 
dualidade entre a disposição profunda das partes em que se funda a beleza e entre o aspecto que reclamam o decoro e a eloquência. 
Assim o decoro ou a eloquência substanciada pelo ornamento, são algo adicionado que tende a sobressair ou a evidenciar ou persuadir 
a beleza, fundamentada na conclusiva disposição das partes. 
90 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
91 Ibidem. 1986 
92 Ibidem. 1986 
93 ARISTÓTELES. 1995. Física. Vol. IV. Madrid: Editorial Gredos 
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teoria congruente de beleza e de ornamento na Arquitectura albertiana, que depende basicamente 

de um sistema matemático de proporções harmónicas. Mas ele, chama a atenção para a 

inconsequência desta beleza poder tornar-se um tanto “sem lógica” ao ser aperfeiçoada pelo 

ornamento que é sobreposto em cima da proporção harmónica e do principal ornamento da 

Arquitectura, a coluna. Murray elabora assim uma justificação para a aparente contradição teórica 

de Alberti: É evidente, portanto, que Alberti era desconhecedor da natureza essencialmente funcional da coluna na 

arquitectura Grega, e, tal como alguns dos arquitectos Romanos, ele considerava-a como mero ornamento na parede 

de suporte das cargas. (MURRAY, 1996: 53)94 

Depois de ter dedicado uma parte substancial do tratado ao ornamento, à explicação conceptual 

da concinnitas e aos procedimentos para a sua continuação, com base na conjugação ordenada do 

numerus, finito, e collocatio – número ou quantidade, na delimitação e na colocação ou disposição – 

Alberti, termina o De re aedificatoria com o Livro X, dedicado a uma extensa exposição sobre, Il 

restauro degli edifici, (ALBERTI, 1986: 209-40)95 depreendendo a conservação, administração e a 

reabilitação do espaço físico das actividades de vivência humana, nas diferentes escalas e 

particularidades com que a nova Arquitectura se depara. Estas incluem o campo, percorrem a 

cidade, administram a habitação e acolhem o monumento. O apelo ao restauro e à conservação 

histórica, ilustra em síntese o desejo do Alberti: o de um humanista preocupado em fazer renascer 

a Arquitectura da Antiguidade Clássica, presente em ruínas que impelia recuperar. Carrol W. 

Westfall sintetiza desta forma a importância do De re aedificatoria na História e na noção disciplinar 

da Arquitectura: Para Alberti, a arquitectura é uma disciplina aprendida que há-de associar-se com as outras artes 

intelectuais e visuais; os edifícios estão ao serviço dos homens agrupados em sociedades, e o desenho e a construção 

supõem uma confrontação com as forças da natureza. Com isto Alberti baseava a arquitectura nuns princípios 

razoáveis, ao serviço de um mecenas e no tratamento adequado dos materiais e das técnicas de construção. Estes três 

princípios têm constituído sempre desde então a essência da arquitectura. (WESTFALL, 1988: 48)96 

Não obstante ter sido consultado e citado como representante do desafio do homem moderno 

com respeito à Antiguidade Clássica, Alberti não beneficiará com a sua principal obra, isenta de 

ilustrações e narrada numa prosa latina regulada ao estilo ciceroniano, de uma influência 

determinante no capital teórica da tratadística do segundo Renascimento. Vitrúvio e o manuscrito, 

que ele empregou como base para a formulação do seu tratado teórico-arquitectónico, serão 

protagonistas dos paradigmas, das novas gerações de eruditos e interessados. 

                                                
 

94 Peter MURRAY. 1996. op. cit. 
95 Leon Battista ALBERTI. 1986. op. cit. 
96 Carrol William WESTFALL. 1988. “Descubrimento de Vitruvio, I-1”. In Los Tratados de Arquitectura: De Alberti a Ledoux, Dora 
Wiebenson (ed.). Madrid: Hermann Blume 
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Impresso em 1486, um ano após a publicação do tratado de Alberti, De Architectura será amplamente 

divulgado, coadjuvando a inauguração de um novo tipo de publicação de essência ilustrativa e 

comentada, objectivamente orientada para a consulta prática de uma nova linhagem de arquitectos, 

que conforme salienta Patrick Nuttgens, seguem agora uma teoria: Esses homens não eram mais mestres-

pedreiros, ainda que brilhantes; eles eram intelectuais. A arquitectura não era mais a continuação de uma tradição 

prática, conservada nos galpões dos pedreiros; era uma tradição literária. O arquitecto não estava meramente erguendo 

uma edificação; ele estava seguindo uma teoria. (NUTTGENS, 1984; 169)97 

 

 

 
Fig. 2. De re aedificatoria. Ed. 1550. Frontispício desenhado 
por Giorgio Vasari 

  

                                                
 

97 Patrick NUTTGENS. 1984. The Story of Architecture. New Jersey: Prentice Hall 
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2.2    FILARETE. OS NOVOS FUNDAMENTOS DO DESENHO 

Com a tarefa de dar uma resposta prática e moderna à obra Clássica de Vitrúvio, o Quattrocento 

italiano testemunha, no quadro da literatura arquitectónica, o aparecimento de dois outros tratados 

cronologicamente próximos da obra de Alberti. A divulgação e preponderância de ambos, nunca 

irá superar o De re aedificatoria, para além do facto de se diferenciarem do texto albertiano, pelo 

menor rigor da composição, grau de abstracção, sentido de erudição e exponencial cultural. O 

Trattato d’architettura de Antonio Averlino, detto il Filarete (ca.1400-CA.1469) e o Trattato 

d’architettura civile e militare de Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), são parte do primeiro 

grupo de tratados originados na transitoriedade do século XV, contudo de verosímil interesse 

devido à sua tendência analítica com recurso às ilustrações. Uma propensão que de acordo com 

Fabio Quici surge, com a Arti del disegno: Um papel relativamente novo acreditado ao desenho, pode ser 

especificado na explicitação, através de formas gráficas, das ideias e dos princípios expressos numa linguagem literária 

nos livros e tratados do início do Quattrocento. (QUICI, 1996: 84)98 

Filarete que terá composto o seu tratado entre 1462 e 1464,99 é levado por alguns dos mesmos 

objectivos que acompanharam a Alberti, mas inibe-se aos confrangimentos de uma exposição 

teórica taxiológica, optando por ilustrar as regras da edificação através de uma orientação semântica 

do texto, próxima do tom coloquial e quotidiano, com uma predicação marcadamente metafórica 

de encontro ao universo metafísico. A obra de Filarete é o primeiro tratado de Arquitectura, escrito 

num género literário de estética ficcionada e ideal classicista, que recorre à linguagem romanceada 

para deduzir de modo simplificado a significação hermenêutica do conjunto da sua estrutura 

interpretativa. Representa assim um propósito precursor da formulação de uma teoria coerente da 

Arquitectura directamente relacionada com a realidade do mundo em transfiguração e da sua 

necessidade de compreensão. 

O texto começa no Livro I com o exórdio da dedicatória do tratado, prosseguindo com as inúmeras 

alusões de Filarete, às suas diferentes obras arquitectónicas e às condições de criação destas. 

Concluído o desejo da narração autobiográfica, Filarete surpreende inopinadamente, com uma mis 

                                                
 

98 Fabio QUICI. 1996. Il disegno cifrato: Ermeneusi storica del disegno nell’architettura. Roma: Officina Edizioni 
99 A datação do tratado de Filarete não é consensual. De facto, sabemos que o manuscrito foi elaborado durante a sua permanência em 
Milão, com dedicatória ao seu protector Francesco Sforza. O texto descreve de forma dispersa as datas da fundação da cidade ideal de 
Sforzinda em 1460 e a do término do livro em 1464, o que substancia a conclusão tradicional de que o tratado terá sido escrito neste 
lapso de tempo. John R. Spencer, autor do fac-símile com tradução inglesa do tratado de Filarete, considerando excessivo os quatro anos 
da sua redacção, propôs um exame crítico dos factos e datas descritos no tratado. Assim ao estabelecer uma referência com a data da 
morte do pintor Domenico Veneziano (1461), aludida no Livro IX como tendo falecido recentemente, Spencer localiza em 1462, a data 
mais provável para o início do manuscrito, mantendo a conclusão definitiva da obra para a data indicada no texto, ou seja 1464. 
(SPENCER, 1956: 93-103) Cfr., John R. SPENCER. 1956. La datazione del trattato del Filarete desunta dal suo esame interno, Rivista d’ 
Arte, annuario, Firenze 
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en scène literária, (...). Estando eu numa ocasião num lugar em que um Senhor comia com outros mais, entre muitas 

e várias discussões entraram na da construção, (FILARETE, 1990: 50)100 como se de um romance se tratasse, 

permitindo assim ao autor dar ensejo à sua fantasia. Uma discrepância fantasiosa em relação a 

Alberti, que Filarete utilizará no início do livro como se existisse um interlocutor fictício, e que 

Arnau Amo sintetiza do seguinte modo: Alberti entretém-se em numerosas fantasias, mas não se perde com 

elas, fiel à sua própria seriedade humanista; Filarete confessa-nos, ao invés, a sua inclinação para o esotérico – as que 

ele chama cose scabrose. Os monstros da iconografia gótica (...) não lhe saem da cabeça. (ARNAU AMO, 1988b: 

9)101  

Para Filarete a realização do construído e a sua difusão infindável pelo espaço, à semelhança de 

Alberti, são cumpridas através da diligência de um pequeno número de princípios que, não 

possuindo a clareza da formulação albertiana, são pelo menos determinados pelo ascendente do 

axioma do edifício-corpo. Filarete apresenta-o de imediato no Livro I, discorrendo demoradamente 

em explicações sobre o carácter antropomórfico da Arquitectura e das Ordens. O homem é o 

modelo e a Arquitectura aflui desde a génese como uma primeira necessidade: a do habitar, 

superlativada face à necessidade de comer, pelo engenho e vontade do homem na procura de um 

lugar onde viver. Filarete explica assertivo: (...) a forma do edifício deriva da forma e medida do homem e dos 

seus membros, (...), assim como se descobriu o edifício por necessidades do homem, assim esse edifício tem quase toda 

a forma e a natureza do homem. (FILARETE, 1990: 50)102 A aplicação dos princípios são administrados 

pela idoneidade soberana, do arquitecto, o autor e sublime herói da ordem do mundo construído, 

que Filarete como silogismo compara a Deus. Os edifícios recriam-se numa inesgotável diversidade, 

e de modo análogo ao mundo das criaturas humanas, nunca se constituem verosimilhantes entre si, 

razão para Filarete deduzir a intervenção divina: (...)creio que Deus introduziu na criação humana (...) esta 

variedade e diferença para demonstrar o seu grande poder e sabedoria, e também, como disse, para maior beleza. E 

assim, concedeu ao engenho humano aquilo para que não se tenha feito ainda um edifício idêntico a outro (...). Pois 

quis Deus que o homem, feito à sua imagem e semelhança, participasse na capacidade de fazer algo à sua semelhança 

por meio do intelecto que lhe concedeu. (FILARETE, 1990: 54-5)103  

Contudo o princípio formal suscita uma outra indispensabilidade, a de instituição da figura 

antropomórfica referencial do modelo de Arquitectura. Filarete encontra em Adão, ausente por 

razões óbvias no manuscrito de Vitrúvio, mas a figura primordial na exegese bíblica congregada à 

interpretação tradicional da genealogia humana, o modelo para a perfeição divina. É de supor que os 

primeiros inventores destas coisas, para passar a referir-se às proporções e qualidades da Arquitectura, 

                                                
 

100 Antonio Averlino FILARETE. 1990. Tratado de Arquitectura de Antonio Averlino “Filarete”, (Libro I). Vitoria-Gasteiz: Ephialte 
101 Joaquín ARNAU AMO. 1988b. La Teoria de la Arquitectura en los Tratados: Filarete, Di Giorgio, Serlio, Palladio. Vol. III. Madrid: Tebar 
Flores 
102 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
103 Ibidem. 1990 
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(...) devem ter tomado todas as medidas da classe do homem grande e da mais bela forma, pelo qual é verosímil que 

a tomaram de Adão, porque, havendo-a feito Deus, não há dúvida de que a faria bonita e melhor proporcionada que 

nenhuma outra que tenha existido. (FILARETE, 1990: 52)104 Adão simboliza o homem grande, arquétipo da 

primeira Ordem: a dórica. 

Para Filarete, as dimensões das Ordens gregas, fundamentam-se nas medidas dos homens: dos 

grandes, a dórica, dos pequenos, a jónica e dos médios, a coríntia. A cabeça assume igualmente 

importância nesta aproximação figurativa, correspondendo à função de equilíbrio do capitel105. Fiel 

ao seu antropomorfismo, Filarete recorre a uma explicação teleológica ilustrada com desenhos, 

para substanciar a origem da cobertura da cabana primitiva. Através de Adão, forçado pela chuva a 

abrigar a sua cabeça com as duas mãos, na consequência da expulsão do paraíso pelo pecado 

original, a exposição filaretiana amparada nesta acção e pela intenção, encontra nas medidas das 

mãos em forma de telhado e nas medidas do corpo gigantesco de Adão, o paradigma formal da 

primitiva Arquitectura. [Fig.3] Subtil, Filarete harmoniza deste modo a relação de Vitrúvio e da Bíblia 

– o profano e o ecuménico – no proscénio da origem da Arquitectura, outorgando a primeira 

cabana vitruviana, a Adão, o primeiro arquitecto. Filarete concluí o Livro I, partilhando o anseio 

humanista e as preocupações de Alberti com o restauro e a conservação histórica dos edifícios 

antigos, sujeitando de modo continuado o texto com o analogismo às doenças humanas. 

Indicados os princípios gerais da sua arte, assim como a progénie e a taxinomia dos edifícios,106 

expondo uma teoria da edificação que na opinião de Choay se dirige, (...) a um público que Filarete deseja 

que seja mais alargado e menos letrado que o de Alberti, (CHOAY, 2007: 187)107 Filarete dispõe-se a dissertar 

sobre o manejo dos edifícios com o seu interessado interlocutor ficcional, recorrendo à casuística 

da exemplificação. Relata-lhe a sua relação procedimental enquanto arquitecto para com um cliente 

poderoso a quem construiu uma cidade, Sforzinda. A enunciação desta última, a par da cidade 

portuária de Plousiapolis, é porventura, a parte mais importante da formulação do tratado 

filaretiano. Um tratado de Arquitectura que encontra os traços da sua singularidade, na opção pela 

escrita volgare no italiano corrente, e pelo recurso ilustrativo da concepção e apresentação sobre 

a forma desenhada, dos fundamentos da cidade modelar do Renascimento. 

                                                
 

104 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
105 De acordo com Antonio Averlino, as medidas das Ordens gregas, eram quantificáveis pela referência modular da cabeça. A dórica, a 
maior, era medida pela sobreposição de nove cabeças, a jónica, a pequena, pela sobreposição de sete cabeças e a coríntia, a média ou 
comum, pela sobreposição de oito cabeças. 
106 Para Filarete a concepção do edifício segue um processo reprodutivo feminino, em que o acto da maternidade se identifica com o 
arquitecto. Em referência à maternidade do arquitecto, Filarete afirma: Mas antes de pari-lo, do mesmo modo que a mulher - como te disse 
antes leva o feto no corpo nove ou sete meses, assim o arquitecto deve fantasiar e pensar durante nove ou sete meses e dar-lhe voltas na sua 
mente de diversos modos, e fazer diversos desenhos mentais sobre a concepção que realizou com o patrão, segundo a vontade deste. E assim 
como a mulher nada faz tão pouco sem o homem, assim o arquitecto é a mãe que leva esta gravidez. (FILARETE, 1990: 61). Antonio Averlino 
FILARETE. 1990. op. cit. 
107 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
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Filarete parece mais interessado do que consciente na demarcação do seu modus operandi em 

relação às descrições sobre a cidade de Alberti, paradoxais nas ideias e ausentes de desenhos que 

as coadjuvassem. A originalidade das suas ideias é o resultado, tanto da sua agnosia relativa108 como 

da sua opção autónoma pelo estilo de obra literária em forma de conversação. John Onians 

encontra nesta escolha de Filarete uma necessidade resultante da sua linguagem irregular: Carecendo 

do profundo conhecimento da teoria e da prática arquitectónica que acompanhava a Alberti, viu-se obrigado a formular 

as suas próprias leis de desenho e aplicação das formas arquitectónicas. (ONIANS, 1988: 49)109 

A cidade de Sforzinda, desenhada segundo um esquema rigorosamente geométrico, [Fig.4] recorre 

assim ao modelo seminal da cidade vitruviana, acatando os preceitos do arquitecto romano, na 

orientação e directriz da ordenação dos traçados em conformidade com os ventos, na integração 

no território, na relação das ruas com a localização central da praça na cidade, no ordenamento 

tipológico dos edifícios públicos e templos. Compartilhar o paradigma vitruviano para a cidade, não 

coloca a Filarete, quando descreve a sua própria cidade, como o promotor pretensioso de um 

modelo disciplinar de replicação. Ele vai construindo progressivamente Sforzinda ao logo do texto 

sem a ambição de a erigir, como modelo reformador e orientador de novas práticas sociais, políticas 

ou económicas. 

Não existem, assim, quaisquer traços de intenção a uma prefiguração utópica, Sforzinda ajuda 

Filarete de um modo simples, a ilustrar a sua abordagem metodológica do tema da cidade, 110 ela é 

a circunstância que permite ao arquitecto simular pela sua ordem de sucessão, as fases do 

processamento da diversidade edificatória, e, em simultâneo, duplicar o sublinhado destas fases 

através da retórica do discurso entre o arquitecto e o “Senhor”. O predicado deste diálogo é 

consubstanciador da pragmática filaretiana, preocupada com a demonstração da prioridade da 

teoria frente à prática, e, evidenciada nos momentos de iniciativa discursiva intercalada dos dois 

interlocutores. Sendo talvez erróneo considerarmos Sforzinda como uma utopia, ainda que, seja 

esse o entendimento para numerosos autores, o discurso de Filarete procura, no entanto, sustentar 

a sua própria utopia. Este, recorrendo ao prefácio do Livro II de Vitrúvio, alude a relação de 

Dinócrates111 e Alexandre para estabelecer um precedente no relacionamento entre o “Senhor” e 

                                                
 

108 Durante a juventude em Florença, Filarete procurou com entusiasmo os ensinamentos das correntes renovadoras das artes figurativas 
e da Arquitectura. Admirador profundo de Brunelleschi, a quem menciona várias vezes no tratado, conhecia também Alberti, tendo lido 
as suas obras, fazendo mesmo um resumo divulgador, dos tratados De Pictura e Elementa, nos últimos capítulos do seu livro. No entanto 
a julgar pelos textos confusos e titubeantes sobre a perspectiva, os seus conhecimentos na matéria careciam de uma estrutura cognitiva 
profunda. Por outro lado, isso não invalidou a sua consciência para o alcance e o significado desta invenção, enquanto construção racional 
do espaço. Cfr., Alessandro PARRONCHI. 1965. “Il Filarete, Francesco di Giorgio e Leonardo, su la ‘costruzione legittima’”. Rinascimento. 
Firenze 
109 John ONIANS. 1988. “Descubrimento de Vitruvio, I-3”. In Los Tratados de Arquitectura: De Alberti a Ledoux, Dora Wiebenson. Madrid: 
Hermann Blume 
110 O tema da cidade enquanto entidade autónoma, provida de um significado ideal próprio, é essencialmente cristão, alimentado nas 
raízes conceptuais do pensamento agostiniano da civitas dei. A evolução do significado para civitas hominum, surge assim como uma cópia 
adaptativa do Renascimento em relação ao arquétipo. 
111 Filarete vai acabar por chamar ao arquitecto Zenócrates, quando na realidade o seu nome é Dinócrates. 
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o arquitecto. Um paralelo intencional que Filarete projecta para caucionar a magnitude da sua 

Sforzinda ao identificá-la com, (...) aquele lugar, aquela cidade, que fez chamar Alexandria pelo seu nome, e 

amou dito Zenócrates fazendo-lhe grandes honras, porque sabia que havia nele virtudes que o faziam digno dele. 

(FILARETE, 1990: 63)112 

Hábil, Filarete recorre a um mito Clássico para apoiar de forma plausível a sua utopia. Uma utopia 

que estabelece a partir desse momento o ritmo do discurso filaretiano, conectando-o em 

permanência aos outros dois elementos do argumento do Trattato d’architettura: a realidade do 

Filarete, arquitecto envolvido na dinâmica cronológica da sua época, construtor para “Senhores” 

cingidos ao curso diacrónico do seu tempo, e o mito da Antiguidade Clássica readquirida para 

modelo do humanismo e do progresso. Arnau Amo resume com acuidade a presença da suposta 

utopia no tratado: (...) o fio da utopia – transmitiu com frequência dados da vida real do arquitecto e do seu 

contexto. O príncipe Sforza Duque de Milão é uma personagem de carne e osso como o é o seu arquitecto Antonio 

Averlino, autor do Tratado, e real é o Hospital Maior de Milão, como são reais os nomes de Escultores e Pintores do 

Quattrocento aludidos em diversos lugares e não menos reais são várias geografias trazidas a cena com oportunidade 

ou sem ela. (ARNAU AMO, 1988b: 36)113 O tratado pode ser interpretado então como uma estrutura 

narrativa em que a utopia serve de ponte para a ambivalência entre o mythos e o logos. Entre o que 

comunica por analogia através das situações narradas e a experiência da narrativa sobre o narrador 

– o passado – e o que descreve o que ocorre às coisas, em vista da sua própria noção da essência 

na realidade do narrar – o presente.114 

Sem ser uma utopia Sforzinda, é, pois, a extensão semântica, de uma realidade que procura na 

expressão do pensamento de Filarete um entendimento das coisas para além da “finitude” do 

presente. Filarete descreve primeiro uma concepção, para depois, fazer a exibição gráfica do 

projecto, tendo previamente escolhido um lugar, observado e experimentado. Agora vou começar o 

desenho da comentada cidade. Ao desenho chamar-lhe-ei Averliano, e à cidade que construiremos segundo ele, chamar-

lhe-emos Sforzinda. Elegerei o lugar, que já vi e examinei muitas vezes; e para que também tu o conheças, irei descrever-

te-lo de modo que o entendas e vejas claramente. O lugar que vi parece-me bom para situar nele a cidade, (FILARETE, 

1990: 65)115 afiança Filarete, com referência à criação e à recriação do seu sentido conceptual e 

prático, requerendo, de um modo essencial, o resgate e a afirmação da peculiaridade do seu sentido 

experimental, ou seja, asseverando a sua própria experiência fenomenológica com o lugar. 

                                                
 

112 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
113 Joaquín ARNAU AMO. 1988b. op. cit. 
114 Esta oposição Clássica entre mythos e o logos, é particularmente relevante no tratado, se tivermos em consideração que este 
corresponde à descrição de um estado imaginado, seguidor do modelo dos diálogos platónicos, em cuja leitura se terá iniciado Francesco 
Filelfo, um humanista de orientação grega, amigo e pedagogo de Filarete. 
115 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
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O programa da cidade é circunstanciado, procurando a coerência e a minúcia, que advém do 

imaginário filaretiano e do concursado empenho político do seu príncipe. O desenho geral da cidade 

evolui para um plano pormenorizado de alguns dos seus convertidos lugares urbanos, com o 

destaque para a praça ou conjunto de praças, no centro de Sforzinda, e os respectivos projectos 

monumentais dos edifícios públicos. Filarete arroga à monumentalidade destes edifícios, uma 

consciência tipológica que os aproxime da inerência dos seus usos. Faz prevalecer a ideia da ligação 

do carácter dos edifícios à expressividade dos seus propósitos, antecipando-se, assim, em certos 

aspectos, às considerações teóricas da architecture parlant, substanciadas pelas visões utópicas dos 

arquitectos franceses do séc. XVIII.116 Por vezes, a discussão sintagmática dos usos a atribuir aos 

diferentes edifícios, proporciona o ensejo e a oportunidade para que se explorem as propostas mais 

singulares e inovadores do tratado. Tal é o caso do episódio do hospital, em que Filarete descreve 

ao seu “Senhor”, a forma de funcionamento das latrinas entre as camas: (...) os assentos e bocas 

encontram-se ordenados de tal modo que toda a sujidade vai para baixo por um canal em que corre a água, a qual 

lava e arrasta tudo, (FILARETE, 1990: 187)117 demonstrativo da acutilância de Filarete, para com a higiene 

e salubridade nas enfermarias e o correcto funcionamento do sistema hidráulico de saneamento. 

Temos vindo a fazer constantes referências à validação do Trattato d’architettura, mediante o uso de 

ilustrações. De facto, é com Antonio Averlino que o emprego dos desenhos surge pela primeira 

vez na tratadística, predominando de forma clara e peculiar face às descrições em texto, o que 

permite a Liliana Grassi, assegurar de forma peremptória: (...) as propostas idealizadas feitas através do 

desenho constituem o fio condutor do seu tratado. (GRASSI, 1972: LXI)118 Os precedentes tratados de 

Vitrúvio e Alberti, sendo extensas obras de divulgação do saber teórico e prático da Arquitectura, 

rejeitaram sistematizar a exploração das representações na substanciação das suas ideias expressas. 

Filarete pelo contrário, encontra nos desenhos uma forma intrínseca de criação projetual, os 

desenhos constituem, não apenas uma qualia pictórico-compositiva de ilustração para leitores, eles 

são também um sinal de objectividade da capacidade de invenção do arquitecto. Hanno-Walter 

Kruft, realça: O papel que Filarete outorga ao desenho abre uma nova possibilidade às posteriores teorias da 

arquitectura e poderá conduzir a que o texto fique completamente subordinado ao desenho ou inclusive desapareça, 

(KRUFT, 1990a: 66)119 

                                                
 

116 O carácter alegórico que Filarete imprime à Arquitectura assume dimensões de “architecture parlant”, na casa das virtudes e dos vícios, 
talvez o mais inusitado dos seus projectos. Um edifício vertical e cilíndrico coroado por uma estátua monumental da virtude. A sua 
distribuição espacial e circulações reflecte um programa preocupado em traduzir a simbólica das etapas da educação e do 
desenvolvimento. A Arquitectura é formulada assim como a expressão plástica de um conceito educativo. É necessário percorrer sete 
etapas para que se aprendam as sete artes liberais: as sete plantas do edifício estão em correlação com as quatro virtudes principais, às 
três teológicas e de igual modo aos sete pecados capitais. Este ideário filaretiano é muito semelhante á proposta formulada por Ledoux 
para a sua Saline de Chaux, que tem como elemento mais simbólico o isomorfismo da Oïkema, projectada na forma de pênis (1775-79). 
117 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
118 Liliana GRASSI. 1972. “Introduzione”. In Trattato di architettura (1461-64), A. Averlino detto Il Filarete. Milano: Il Polifilo 
119 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. Historia de la teoría de la arquitectura, 1. Desde la Antiguedad hasta el siglo XVIII. Madrid: Alianza Editorial 
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Os desenhos preservam o estímulo à transmissão das ideias e dos conhecimentos. O desejo comum 

de construir do príncipe e do arquitecto, só pode materializar os edifícios pela mediação dos 

esboços desenhados. Filarete confessa o seu entusiasmo criativo e a necessidade do registo em 

desenho: Quando soube do seus desejos (do príncipe) pus-me imediatamente a desenhar e a conceber o lugar e a 

forma dos palácios que deviam estar na praça dos mercadores. (FILARETE, 1990: 171)120 Ele autonomiza os 

desenhos da Arquitectura, da ligação estrita à realização da construção, apresentando-os 

sublimados de uma autoridade cogitada, cuja significação se encontra na índole mental do 

arquitecto, capaz de distinguir entre a ideia e a execução. Contudo, promovido o construído, este 

não é decomponível tanto no desenho como nas palavras. De forma prenunciadora, Filarete reitera 

a condição da imprevisibilidade na impressão produzida pelo edifico real, e, que, não o torna 

antecipadamente avaliável, partindo dos desenhos do projecto. Realçando a importância do real 

construído, ele relembra: (...) ao fazê-lo melhorará, porque no desenho não se pode mostrar tudo nem dizer estas 

coisas com palavras como quando se fazem, se aquele que as faz sabe organizá-las. (FILARETE, 1990: 175)121 

A relativização do desenho, diferencia Filarete de Alberti. Este último, patenteia no seu tratado uma 

preocupação essencial com a importância da teoria na génese do mundo edificado, mas quando 

discorre sobre o tema da formação do arquitecto, limita-se a ordenar o desenho no grupo das 

técnicas necessárias. O contraponto de Filarete é divergente, ele insiste na acção prática dos 

elementos gráficos como forma de sustentação da sua abordagem teórica. Os diálogos que 

acompanham a construção de Sforzinda, são ao longo de todo o relato, uma interlocução alternada, 

entre o desejo do “desenha-me” do príncipe e a vontade do “vou desenhar-te” do arquitecto. Um 

desejo e uma vontade individuais, que não deixam de ser uma ambição partilhado de edificar, e que, 

segundo Ana Moreira da Silva, resultam de uma ligação peculiar entre os protagonistas: Uma relação 

privilegiada entre o arquitecto e o seu cliente é estabelecida ao longo deste tratado. Ao desejo enunciado pelo príncipe 

de edificar uma cidade, o arquitecto responde através de um projecto que integra tanto os desígnios do senhor como, 

simultaneamente, os seus próprios desígnios expressos através dos desenhos que antecipam a sua realização. 

(MOREIRA DA SILVA, 2010: 71)122 

O desenho evidencia-se, portanto, em Filarete, enquanto parte integradora do anexo instrumental 

que assiste a prática intelectual da criação arquitectónica. Em conformidade com a ilustração do 

texto ou, então, de acordo pelo lugar que nele ocupa, o desenho filaretiano intervém autónomo, 

na alocação entre a palavra e a forma edificada: É impossível fazer entender estas coisas da construção se não 

aparecem desenhadas. (FILARETE, 1990: 115)123 Partindo desta consideração, a representação gráfica 

                                                
 

120 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
121 Ibidem. 1990 
122 Ana MOREIRA DA SILVA. 2010. De Sansedoni a Vasari: o Desenho como fundamento do processo conceptual em Arquitectura. Lisboa: 
Universidade Lusíada Editora 
123 Antonio Averlino FILARETE. 1990. op. cit. 
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promovida por Filarete, conecta-se em concomitância à agremiação dos processos e das 

generalidades que comportam qualquer acção construtiva e à execução metódica, peculiar e 

modelar, que está presente no projecto de construção da Sforzinda. Filarete, ao postergar qualquer 

ilustração do seu tratado que não se destine a sobressair as circunstâncias da simulação, mantém-

se fiel à aproximação generativa albertiana, necessitando de a desenvolver e explanar, por forma a 

concretizar uma resposta singular que invalide uma identificação pessoal com a reprodução de 

modelos que os tratados da Idade Clássica atribuíam à função do desenho. 

Desta maneira a conversão em mito da exposição do paradigma de Alberti, ganha com Filarete, 

uma inusitada dimensão, fruto de um condicionamento estilístico a outros processos literários, que 

aduzem espontaneidade à relação do Trattato d’architettura com o sagrado. O desejo do tratado, 

desde o início, é constituir-se como uma descrição histórica em que a apresentação dos esboços 

da utopia fundacional da Arquitectura, se transforma numa realidade que se vai adivinhando sem 

dificuldade nos detalhes da ficção fantástica, claramente integrada no relato, sem a depuração das 

referências literárias que colaboram para ensombrar o encadeamento da estrutura do tratado 

albertiano.124 

Os fundamentos teóricos de Filarete, que na sua base formal, provêm da gramática albertiana, 

contribuíram para despoletar as novas metodologias de planificação da Arquitectura, e determinar 

as subsequentes sintaxes experimentais. De facto, a consonância com os princípios da teoria 

filaretiana, aquilatará a doutrina arquitectónica durante o século XVI, e convergirá para o 

desenvolvimento de um método que atenda a destrinça entre projecto e execução. O desenho vai 

reproduzir-se instrumentalmente no trabalho do arquitecto, instituído de valor normativo, 

acarreando-lhe um novo significado profissional, (...) pela possibilidade de projectar longe do local da obra e 

de delegar a construção nessa metalinguagem arquitectónica na qual cada vez mais o desenho se vai tornando. 

(MOREIRA DA SILVA, 2010: 79)125 

  

                                                
 

124 Filarete entrecortando o relato principal da construção da cidade de Sforzinda, dá início no Livro XIV a um outro inesperado, mas 
surpreendente relato que perdurará até ao Livro XXI, cuja interpretação inicial parece compreender a procura de uma utopia ou fantasia. 
No entanto o papel reservado ao novo relato é menos fantasista e mais objectivo. Na estrutura teórica da narrativa do Trattato, tal 
relato apresenta-se com a função de repercutir inteligentemente o valor fundador do relato principal e atribuir-lhe em simultâneo um 
marco fundacional. A propósito da construção do porto de Plousiapolis, em complemento a Sforzinda, a descoberta de um misterioso 
cofre de pedra, é a metáfora para a introdução da História dos princípios gerais que presidiram à construção da cidade de Gallisforma. 
Uma História que se desvenda pela intercepção de um tradutor, emergindo do Trattato, após a descrição neste de dois outros relatos, 
para assumir então, o fundamento de Sforzinda e do próprio tratado filaretiano. Filarete não abdica em nenhum momento da questão 
da sua abordagem autónoma, inconformado com a impossibilidade de poder assumir plenamente um papel de criador de espaços, ele dá 
ao relato uma tonalidade iniciática que assegure um filtro na ambiguidade entre a fundação do acto de construir metafórico e a sua subtil 
transgressão herética das leis da tradição sagrada. 
125 Ana MOREIRA DA SILVA. 2010. op. cit. 
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Fig. 3. Antonio Averlino, detto il Filarete. Trattato 
d’architettura. 1462-64. Adão abriga-se da chuva com as duas 
mãos na cabeça 

 

 

 

 
Fig. 4. Antonio Averlino, detto il Filarete. Trattato 
d’architettura. 1462-64. Planta da cidade ideal de Sforzinda 
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2.3    FLEXIBILIDADE E DOGMATISMO NAS REGRAS VITRUVIANAS 

O segundo Renascimento acarreta consigo uma nova linhagem de tratados, pouco interessada em 

prosseguir o aprofundamento da base tutelar da figura textual, que a instauração albertiana criara 

com o De re aedificatoria. Neste período de veiculação tratadística que perdurará até ao século XIX, 

o valor paradigmático atribuído a Vitrúvio e ao seu De Architectura, será um elemento polarizador 

comum às edições publicadas, com influência na produção da teoria e da prática arquitectónicas. 

Os tratados passam na grande maioria a constituir veículos de desvinculação e de desvirtualização 

do pensamento teórico, como nota Arnau Amo: (...) é claro que se desvirtua este montante quando o tratado 

se converte em manual, isto é, repertório de regras e de soluções. Mesmo os que se dizem tratados no século XVI, 

diminuíram a sua temática a tais inventários. (ARNAU AMO, 1988b: 137)126 Os tratados de Arquitectura 

posteriores ao século XV, ainda que tenham eliminado as resistências da mentalidade pré-

renascentista e prossigam um espírito deliberado de progresso, que qualificam o seu carácter anti-

arcaizante, têm na atribuição do papel central ao De Architectura, o entrave para um 

desenvolvimento autónomo, permitindo a este respeito falar-se de retrocesso127. 

A ineptidão para a análise crítica da teoria de Vitrúvio, é de início, o resultado das dificuldades 

idiomáticas e terminológicas que o manuscrito encerra para a época, impulsionando deste modo, 

reactivamente, uma necessidade crescente de demanda para edições mais flexíveis e com traduções 

mais adequadas. Francesco di Giorgio, que se refere com inusitada frequência a Vitrúvio no seu 

Trattato d’architettura civile e militare,128 tinha produzido na década de 1470 uma tradução do tratado 

vitruviano ao ‘volgare’. No final do Quattrocento, o estudo de Vitrúvio passa a centrar-se 

principalmente à volta da figura vitruviana das proporções, e na afirmação, de que tanto a cidade 

como os seus edifícios devem orientar-se segundo as mesmas normas. Esta apetência para a 

normatividade baseado em conceitos matemáticos e geométricos, vai dilectar a racionalidade 

artística da Arquitectura, convertendo-a numa disciplina de formas. Geoffrey Scott, grande crítico 

                                                
 

126 Joaquín ARNAU AMO. 1988b. op. cit. 
127 Um retrocesso que para Choay, corresponde a uma (...) regressão vitruvisante. (CHOAY, 2007: 195) 
128 O tratado de Francesco di Giorgio, à semelhança do manuscrito de Filarete, filia-se em Vitrúvio estabelecendo, ele também, uma 
analogia da Arquitectura com o corpo humano, a fonte de referência para todas as formas e proporções dos modelos arquitectónicos. 
Os argumentos de di Giorgio para o desenho dos traçados de sua cidade, mantém a analogia com a figura vitruviana – um corpo humano 
inscrito dentro da quadratura do círculo. Francesco di Giorgio não deixa, no entanto, de marcar uma diferença nítida no modelo de 
abordagem metodológica em relação a Vitrúvio, e aos seus contemporâneos Alberti e Filarete. Estes começam pela apresentação do 
todo, ou seja, pela cidade na sua forma global, nos seus traçados viários, na distribuição e disposição dos lugares centrais e edifícios de 
referência. Francesco di Giorgio de modo diverso, inicia pelas partes elementares da constituição da estrutura da cidade, isto é, pela 
compartimentação, pelos elementos construtivos e formais de cuja agregação e organização resultam a materialização das casas, dos 
edifícios públicos, dos palácios, das fortalezas, que somadas ordenam e dispõem a morfologia geral da cidade. Francesco di Giorgio ao 
promover a leitura particular das coisas, despertou uma nova consciência para a importância da atomização da realidade, privilegiando 
deste modo as partes em detrimento do valor do todo, contribuindo, assim, para a criação de uma perspectiva inovadora e 
revolucionária, desconhecida até aí pela tratadística arquitectónica. Cfr., Francesco di GIORGIO MARTINI. 1967. Trattati di architettura, 
ingegneria e arte millitare. Vols. I-II. Milano: Il Polifilo 
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em relação ao formalismo da Arquitectura do Renascimento, chega mesmo a reconhecer neste 

período histórico uma incapacidade teórica: O Renascimento não criou nenhuma teoria da arquitectura, 

aonde inclui, também, o De re aedificatoria de Alberti, (...). Produziu tratados sobre arquitectura: Fra Giocondo, 

Alberti, Palladio, Serlio, e muitos outros, construíram e escreveram obras. Porém o estilo que elaboraram era demasiado 

vivo para admitir uma análise, demasiado popular para requerer defesa. Deram-nos regras, mas não princípios. Não 

necessitavam da teoria porque elas dirigiam-se ao gosto. Os períodos de produção incansável, absortos no prático e no 

concreto, não facilitam um pensamento universal. (SCOTT, 1979: 41)129 

O tratamento diligente e flexível de Vitrúvio que caracteriza o século XV, vai assim evoluir para 

uma crescente dogmatização. Portadoras em grande medida de uma teoria da Arquitectura não 

substanciada, as edições e as traduções comentadas do De Architectura, no século XVI, vão adoptar, 

paulatinamente, um sentido normativo do escrito de Vitrúvio. Curiosamente esta postura iniciática 

tem um apontamento na primeira edição impressa de 1486 do tratado, supervisionada, apesar do 

interesse dos arquitectos pelo texto vitruviano, por um reputado gramático, Giovanni Sulpicio (Séc. 

XV). Censurado pelas várias imprecisões, ele centra a sua atenção na edição de um latim correcto 

do texto antigo, baseando-se para tal, em diversos manuscritos de Vitrúvio. Os textos de Sulpicio 

terão duas edições posteriores, em 1495 e 1496,130 prontamente desqualificadas em sequência das 

incorrecções, determinando assim a sua insignificante influência na teoria e na prática 

arquitectónica. A partir de 1511 a crescente curiosidade referencial, promove um aumento gradual 

das edições ilustradas do texto vitruviano, criando as condições para que este comece na década 

seguinte, a ser traduzido nas línguas modernas: italiano, francês, alemão e espanhol. As edições 

traduzidas e ilustradas em diversos idiomas, constituem, deste modo, a resposta a uma demanda 

do interesse público pela informação sobre a Arquitectura Clássica, intentando através do 

fantasioso e do impreciso, tornar compreensível aos novos leitores sem qualquer preparação 

Clássica, o texto latino de Vitrúvio. 

Do grupo inicial dos tratados publicados, um irá destacar-se pela sua cuidada edição. Da autoria de 

Fra Giovanni Giocondo (1433-1515), conceituado e conhecido arquitecto, engenheiro e 

arqueólogo, o tratado apresenta-se como um texto fiável, pois resulta da consulta de Fra Giocondo 

a diferentes versões do texto vitruviano, e do seu estudo comparativo com as ruínas da Antiguidade 

Clássica, num propósito taxinómico clarificador das suas discrepâncias e das relações reclamadas 

do Mundo Antigo com a hodiernidade da época. A edição de Fra Giocondo é a primeira a aportar 

uma compreensão ilustrada de Vitrúvio, apresentando para tal, uma selecção de 140 xilografias 

originais. Tal como chama a atenção Hanno-Walter Kruft, as dimensões espaciais passam a ser 

                                                
 

129 Geoffrey SCOTT. 1970. Arquitectura del Humanismo. Un estudio sobre la historia del gusto. Barcelona: Barral Editores 
130 Esta última versão reimpressa em Florença (1496) continha cinco ilustrações simples, representando a rosa dos ventos e esquemas 
geométricos. 
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geradas e orientadas pela representação arquitectónica vitruviana, não se condicionando às 

metanarrativas das interpretações anteriores: Os métodos de representação arquitectónica descritos por 

Vitrúvio como ichnographia, orthographia e scaenographia são ilustrados por Giocondo em forma de planta, alçado e 

representação em perspectiva. (KRUFT, 1990a: 82)131 Estas ilustrações serão profusamente copiadas, 

reutilizadas e impressas, estabelecendo paralelismos com a forma e a estrutura da maioria das 

edições posteriores de Vitrúvio, tanto na escolha dos momentos do texto que deverão desenhar-

se como na sua matriz ilustradora. 

Do mesmo grupo, a obra do artista-pintor Cesare Cesariano (1483-1543), introduz algumas 

importantes inovações às edições traduzidas de Vitrúvio. Em 1521 Cesariano elabora a primeira 

edição do texto vitruviano publicado em italiano moderno. A sua obra consiste numa tradução do 

latim para o “vulgar”, com o recurso ao extenso comentário e abundantes ilustrações, imaginativas, 

mas imprecisas, do De Architectura. As ilustrações dão o exemplo da interpretação que fora de 

Roma, nas diferentes cidades italianas, os preceitos de Vitrúvio originam nas variantes locais do 

estilo renascentista. O comentário é pautado por uma preocupação de exaltação do contexto 

arquitectónico milanês, e reflecte o conhecimento particular que da Arquitectura o autor possuí, 

restrito ao Norte da Itália no que concerne à Arquitectura Antiga, mas de igual modo à moderna, 

que, até então, aí ainda se faz sob a forma de Gótico tardio. Cesariano introduz os conceitos de 

Vitrúvio, como cânones atemporais, por forma a que a sua escolha do palco milanês, possa primeiro, 

identificar os exemplos dos vestígios referenciais dos esquemas vitruvianos, para que estes depois, 

expressem as formas de modernização da linguagem da Arquitectura na cidade.132 [Fig.5] O intuito 

de Cesariano não é reconstruir fielmente os preceitos antigos da Arquitectura, ele, mais do que 

isso, procura assumi-los como base de referência para representar os seus termos na linguagem 

arquitectónica moderna. O texto vitruviano torna-se assim, na opinião de Tafuri, (...) um verdadeiro e 

próprio instrumento de extrema flexibilidade. (TAFURI, 1978: 413)133 Baseadas nestas duas obras, outras 

edições ilustradas na língua “vulgar” surgem em viva e continua sucessão. Têm como comum, o 

facto de nenhuma ambicionar dirigir-se aos eruditos e de todas elas terem sido recompiladas por 

                                                
 

131 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
132 Esta intenção de Cesariano é visível, por exemplo, no estudo que ele fez das proporções da fachada triangular da Catedral de Milão, 
elucidativa da noção de symmetria de Vitrúvio; na utilização da planta da malha urbana de Milão para a interpretação do modelo de 
cidade vitruviana; na adequação das estruturas das igrejas milanesas com as tipologias de templos imaginadas por Cesariano, em resultado 
da sua interpretação das regras propostas por Vitrúvio. Cesariano tendo a consciência que a eleição, destas referências, para a 
interpretação do De Architectura, está na realidade, incomensuravelmente distante do passado Clássico, ao associar as regras do texto 
antigo ao contexto da actualidade de Milão - em que intervinha como arquitecto – denota uma preocupação em emancipar-se do papel 
de mero intérprete. Uma tarefa que Cesariano assume com o intuito de: reconstruir a arquitectura antiga mediante a combinação das obras 
das autoridades romanas com os edifícios acessíveis que tenham algo em comum com aquelas abordagens. (KRINSKY, 1971: 214). Carol 
Herselle KRINSKY. 1971. “Cesariano and the Renaissance without Rome”. Arte Lombarda XVI 
133 Manfredo TAFURI. 1978. “Cesare Cesariano e gli studi vitruviani nel Quattrocento”. In Scritti Rinascimentali di Architettura, AA.VV. 
Milano: Il Polifilo 
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autores humanistas, não profissionais da Arquitectura: Francesco Lutio (Durantino), Giovan Battista 

Caporali, Jean Martin e Walter Ryff (Rivius).  

Todavia, esta realidade tratadística desenrola-se num cenário que é de instabilidade. Um período 

de profundas convulsões, em que a Itália do Renascimento assiste a constantes e radicais 

perturbações políticas, religiosas e sociais, mas, também, de natureza económica e cultural. As 

unidades políticas que dividiam regionalmente a península italiana, fragilizadas pelas disputas de 

hegemonia entre si, são agora assoberbadas pelas grandes potencias continentais, Espanha e França. 

O papado recupera influência com este esvaziamento das unidades políticas, permitindo-lhe 

consolidar o seu poder em Roma e dar mostras de ambição tutelar sobre a restante geografia itálica. 

É o tempo, igualmente, para a Europa, assistir a uma onda de globalização económica134 em 

resultado do ingresso do Ocidente, pela acção pioneira de Portugal na empresa dos grandes 

descobrimentos marítimos, poder testemunhar o surgimento da imprensa de Gutenberg em auxílio 

da palavra, permitindo a sua mais ampla divulgação, querer participar na Revolução Copernicana, 

substituindo os métodos tipicamente escolásticos por uma nova mentalidade e perspectiva 

científicas, transformadoras do modo de pensar e de compreender o conceito que o homem tinha 

do, e, para com o universo. 

No final da década de 1530, a consciência para as deficiências das primeiras edições de Vitrúvio 

torna-se óbvia e incontornável, (...) a arquitectura e sua tratadística, oriunda do século anterior, parecem por um 

lado cristalizar e, por outro, derivar para utopias floridas ou segregativas e esoterismos místicos. (SIMÕES FERREIRA, 

2010: 32)135 As obras tinham-se transformado em generalidades vagas literalmente copiadas de 

anteriores traduções e inibidas de reconhecida utilidade, quer como textos de estudo sobre a 

Arquitectura Clássica, quer como tratados a estabelecer os princípios da Arquitectura moderna. 

Em resposta a esta deriva e inexactidão tratadística, ainda na década de 1530, dá-se início à 

publicação de obras sobre a Arquitectura moderna independentes do texto vitruviano. Os aspectos 

pragmáticos da Arquitectura começam a suscitar interesse, na manipulação da perspectiva, na 

utilização da geometria, nas técnicas de construção. 

                                                
 

134 Para inúmeros estudiosos, as alterações estruturais caracterizadoras da segunda globalização, sobrevieram do envolvimento de uma 
parte da Europa nos grandes descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI. É, igualmente, neste período que, pela primeira vez, se 
introduz o conceito de globalização da economia. Joseph Schumpeter, aponta a Suma Teológica, da autoria do Arcebispo de Florença, S. 
Antonino (1439), como provavelmente a primeira obra a promover a ideia da aproximação global da economia. A Suma Teológica, tratava 
da ética e da economia, propondo um modelo de economia moderna, concebido de modo global e cujo objectivo essencial era a 
prossecução da promoção de justiça social. Cfr., Joseph A. SCHUMPETER. 1954. History of economic analysis. Oxford: Oxford University 
Press. Citando Schumpeter, outro autor Patrick Laubier, vê na Suma Teológica de S. Antonino uma prova de grande modernidade: 
Schumpeter escreveu sobre Antonino de Florença que “provavelmente trata-se do primeiro autor a quem devamos uma aproximação global à 
economia nas seus distintos aspectos essenciais”. Isto é, sem dúvida, uma grande homenagem para um dominicano que se converteria em arcebispo 
de Florença e escreveria uma Suma Teológica da qual pode criar um autêntico tratado de economia de factura assombrosamente moderna. 
(LAUBIER, 1993: 71). Patrick de LAUBIER. 1993. Hacia una civilización del amor. Madrid: Ediciones Rialp 
135 J.M. SIMÕES FERREIRA. 2010. op. cit. 
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Uma pragma confessada que impõe, aos arquitectos uma indispensável theoria, que defina e vincule, 

as reverenciadas Ordens, a procura obstinada pelas proporções ideais, o conceito de simetria, 

harmonia e perfeição. Contudo a independência face ao texto vitruviano, não promove à priori a 

separação da teoria com o propósito de superar Vitrúvio, ou a maneira de prosseguir uma nova 

dimensão metonímica da teoria no seu questionamento plural. Pelo contrário, esta emancipação 

procura no contributo da teoria, os princípios da ordenação que releguem a Arquitectura a um 

conjunto de regras formais e estilísticas, que, como deixa claro Choay, são vitruvianas: A elaboração 

de um sistema de regras generativas e a construção de um edifício metodológico de valor metafórico, identificáveis 

nas figuras textuais criadas pelos tratadistas do Quattrocento, deixam de ser o propósito dos novos 

tratadistas, a partir do momento em que estes optam pelas regras vitruvianas. (CHOAY, 2007:199)136 

 

  
Fig. 5. Cesare Cesariano. Vitruvius, De Architectura. 1521. 
Estudo das proporções da fachada triangular da Catedral de 
Milão 

  

                                                
 

136 A ordenação das regras vitruvianas é resolvida dentro de uma dicotomia metafórica, em que o incomensurável significado do mundo 
dos desejos passa a ser substituído pela entrada do mundo das Ordens arquitectónicas. Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
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2.4    SERLIO. A GRAMÁTICA ARQUITECTÓNICA 

Sebastiano Serlio (1475-1553/54) inaugura a tradição manualística dos modelos normativos da 

Arquitectura, que proporcionam aos leitores compêndios das Ordens – as Ordens do vitruvianismo 

–, aptos a exemplificar, com o recurso ao catálogo de monumentos, a guisa de inspiração para a 

faculdade de projectar os novos edifícios. John Summerson destaca o seu papel redentor de Serlio: 

Foi Sebastiano Serlio quem, (...) iniciou realmente a larga carreira da canonização das Ordens convertendo-as numa 

autoridade indiscutível, simbólica e quase lendária. (...), mas o seu maior serviço à arquitectura consistiu em compilar a 

primeira gramática arquitectónica completa e plenamente ilustrada do Renascimento. (SUMMERSON, 2001: 14)137 

O tratado de Serlio intitulado, Os Cinco Livros de Arquitectura, começa a ser divulgado com a 

publicação do primeiro dos seus livros, em 1537, em Veneza, curiosamente, o Livro IV da Regole 

generali di architettura. Segundo esclarece Serlio logo no prólogo ao leitor, a concepção do tratado 

compreendia apenas cinco livros. Contudo ele acabaria por compor um total de nove.138 Destes, 

interessa reportamo-nos somente aos sete Livros publicados no século XVI e observar a “ordem” 

que aparentemente os une. A noção do conjunto que encontráramos noutros tratados, está aqui 

ausente, os livros afiguram-se como partes justapostas de sete textos, em que é difícil apreender a 

lógica que os liga, visto que, a congruência na consecução do tratamento dos temas não coincide 

com a da edição nem com a da numeração atribuída. Serlio não oferece aos leitores quaisquer 

dúvidas da sua divergência para com os seus predecessores tratadistas, o fundamento axiomático 

da publicação dos livros, encontra-se anexo à originalidade do poder generativo da apresentação 

do seu projecto pedagógica preciso, em que, por intermédio da manualística modélica e codificadora 

procura traduzir o sistema das regras de ordenação do vitruvianismo. 

Serlio concede ao Livro IV a autoridade de tratado parcial e inaugural das Ordens arquitectónicas.139 

Antecipa a sua divulgação, pois quer proporcionar regras para a Arquitectura com o propósito de, 

(...) que não apenas aqueles de vastas ideias devam entendê-las, mas que igualmente cada homem de indiferente 

engenho possa concebê-las. (SERLIO, 1982: to the Reader)140 A normatividade, responde assim a qualquer 

arquitecto medíocre (ingenio mediano), de modo a que possa servir de apoio imediato ao seu 

trabalho de planificação da Arquitectura, (...) eu pensei necessário começar com este quarto Livro, e defini-lo, 

                                                
 

137 John SUMMERSON. 2001. op. cit. 
138 Kruft faz referência a nove livros. O Livro VI e o VIII foram ignorados ao longo do tempo, tendo sido apenas publicados em 1967 e 
1978, respectivamente. (KRUFT, 1990a: 92) Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
139 O campo da observação histórica dos tratados publicados antes do século XX, permite distinguir dois tipos de obras: as que procuram 
abranger a totalidade dos temas da Arquitectura e aquelas que apenas se focalizam na especificidade de um ou restrito grupo de temas. 
González Moreno-Navarro separa estes tratados classificando-os em ‘totais’ ou ‘parciais’: Nos primeiros desenvolve-se o estudo das três 
secções tradicionais, teoria das Ordens, tipologia dos edifícios, e teoria da construção. Nos tratados parciais só algum ou alguns desses três aspectos. 
No primeiro grupo dos parciais cabe considerar os livros que tratam sobre as Ordens arquitectónicas, cujo exemplar inaugural é o “Livro IV” de 
Sebastiano Serlio. (MORENO-NAVARRO, 1993: 21). José Luis G. MORENO-NAVARRO. 1993. op. cit. 
140 Sebastiano SERLIO. 1982. The Five Books of Architecture, (Book IV). New York: Dover Publications 
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primeiro, pois é mais objectivo, e mais necessário que os outros, para o conhecimento de muitos tipos de edifícios e os 

seus ornamentos. (SERLIO, 1982: to the Reader)141 Ao renunciar à fundamentação teórica, a figura textual 

perde a sua significação142 e é interpelada pelo tom manualístico e coloquial da objectividade que o 

Livro IV reserva por inteiro às cinco Ordens [Fig.6] e modelos da sua aplicação: No quarto eu vou falar 

de cinco tipos de edificar, e dos seus ornamentos, a Toscana, Dórica, Jónica, Coríntia e Compósita. (SERLIO, 1982: to 

the Reader)143 

O Livro III é publicado de seguida, em 1540, ainda na cidade dos Doges, pois à semelhante do 

anterior Livro IV, também ele apresenta exemplos de obras arquitectónicas. Serlio reservou-o para 

compilar os modelos dos edifícios mais representativos, da Antiguidade de Roma e da modernidade 

do seu tempo. No preâmbulo ao leitor, descreve a função de manual do livro e os fundamentos do 

seu estudo: (...) neste terceiro Livro, não deverá apenas descobrir, primeiro a ichnographia – planta -, e só depois a 

orthographia – alçado -, com a parte da scaenographia – perspectiva - das Antiguidades mais famosas de Roma, 

Itália, e de alguns outros lugares, mas também dos mais magníficos edifícios dos nossos dias, feitos por Bramante. 

(SERLIO, 1982: to the Reader)144 A inclusão de Bramante, mas, também, de Rafael e Perruzzi, 

equivalendo-os em qualidade aos “Antigos” é mais uma das notas inéditas e originais do tratado. 

Serlio revela e realça o valor paradigmático da Arquitectura Antiga – relatada e perpetuada por 

Vitrúvio -, mas, não se detém com a descrição dos fundamentos das suas premissas, pelo contrário, 

de imediato enceta a exposição dos desenhos do Panteão de Roma, que ele tanto valoriza: o Panteão 

(...) é o mais belo, completo, e o melhor para ser entendido. (SERLIO, 1982: The Four Chapter)145 Este edifício 

permite a Serlio um momento de exegese teórica, reminiscente da discussão do Quattrocento sobre 

a ordem geométrica absoluta e eterna. As partes do Panteão que ele diz proporcionarem-se tão 

bem com o corpo, aproximam-no do significado albertiano da perfeição da forma. Serlio reconhece 

na forma circular a forma mais perfeita e divina, tornando assim implícita a sua idiopatia para com 

a centralidade do modelo, em que nada pode agregar-se, subtrair-se ou modificar-se sem prejuízo; 

a obra do arquitecto mantém-se o símbolo da ordem cósmica. 

Curiosa é a importância relativa que Serlio empresta ao descrever alguns elementos ignorados no 

tratado vitruviano; casos do obelisco, da pirâmide e da coluna Trajana. Com esta postura Serlio 

patenteia uma capacidade de reflexão relativista e pragmática da História, em que ao condicionar o 

                                                
 

141 Sebastiano SERLIO. 1982. op. cit. 
142 A destruição do significado da figura textual, parece denuncia uma negação de Serlio em relação à dialéctica que ligara até então a 
obra de exegese dos humanistas renascentistas. Sylvia Pressouyre define esta reacção como uma, (...) atitude anti-filosófica de Serlio, uma 
(...) desconfiança relativamente às considerações teóricas, uma abordagem pedagógica dogmática. Para a autora, ele não foi: Nem precursor nem 
revolucionário, (...) foi um excelente divulgador e os seus livros fizeram muito pela instituição na Europa de um estilo maneirista internacional. 
(PRESSOUYRE, 1999: 619-20).  Sylvia PRESSOUYRE. 1999. “Serlio, Sebastiano (1475-env. 1554)”. In Dictionnaire des Architectes, AA.VV. 
Paris: Encyclopaedia Universalis/Albin Michel 
143 Sebastiano SERLIO. 1982. op. cit. 
144 Ibidem. 1982 
145 Ibidem. 1982 
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valor do conhecimento ao resultado da acção nele estruturado, abre a consciência histórica para 

além da preeminência da fonte referencial de Vitrúvio. Serlio não pretende questionar a 

credibilidade de Vitrúvio, ele assume-se como um diligente seguidor do mestre Clássico, pois ele é 

imprescindível no momento de (...) saber fazer a eleição do belo com a autoridade de Vitruvio e rejeitar o feio e 

mal-entendido. (THOENES, 1989: 133)146 A sua posição aparentemente contraditória, pode ser 

interpretada assim como um sinal da procura de adequação dos critérios vitruvianos a uma regole 

obrigatória para o estabelecimento das formas edificadas, porque essa é a base da concepção e do 

conhecimento, face às necessidades da prática arquitectónica, mas, igualmente, como um indicador 

da percepção de Serlio em relação ao contexto menos axiomático do século XVI, e dessa forma 

poder direccionar as necessidades da arte de construir, de acordo com os novos conhecimentos 

subtraídos nos estudos arqueológicos encetados nas ruínas e na capacidade de discussão histórica 

sobre a preeminência da Antiguidade para além do tratado de Vitrúvio. 

O Livro I e o II, publicados em 1545, em Paris,147 abordam os estudos sobre a geometria elementar 

e a perspectiva apensa à problemática da cenografia do teatro. Serlio propõe um método de análise 

e de concepção focadas nas necessidades práticas do arquitecto. No prólogo ao Livro II, ele 

estabelece uma relação entre a pintura, a perspectiva e a Arquitectura. O arquitecto requer de 

forma incontornável o préstimo disciplinar da perspectiva: (...) a arte da Perspectiva é imprescindível para 

um arquitecto: e nenhum arquitecto pode fazer qualquer Perspectiva da obra sem arquitectura, nem a arquitectura 

sem Perspectiva, afirma Serlio, que de seguida atesta a importância da perspectiva, assinalando o facto 

dos arquitectos mais influentes, aqueles que são os responsáveis, (...) pelas arquitecturas dos nossos dias, 

aquela boa arquitectura que começou a surgir e mostrar-se a si própria, (SERLIO, 1982: A Treatise of Perspective, 

touching the Superficies) 148 provirem da pintura. Por forma a corroborar a sua afirmação, Serlio 

exemplifica, referindo Bramante, Rafael, Peruzzi, Girolamo Genga, Giulio Romano, e a si próprio, 

como homens da pintura e criadores da boa Arquitectura. Ao apresentar uma visão pictórica da 

Arquitectura, Serlio introduz uma aparente contradição na objectividade que pretende dar ao seu 

tratado, assumindo que a expressividade arquitectónica poderá reger-se mais em conformidade 

com o resultado afigurado do que por uma normatividade imanente.149 

Ainda em Paris, o Livro V é apresentado em 1547, prosseguindo o enfoque dado à reprodutividade 

dos modelos tipológicos da Arquitectura apresentados no Livro III. Serlio como modo de 

                                                
 

146 Christof THOENES. 1989. Sebastiano Serlio: Sesto Seminario Internazionale di Storia dell’Architettura (Vicenza, 1987). Milano: Electa 
147 Em 1541 Sebastiano Serlio viajara para França convidado para trabalhar ao serviço de Francisco I, ficando por um breve período em 
Paris até se estabelecer em Fontainebleau, aonde exerceu a sua actividade de arquitecto até à coroação de Henrique II. 
148 Sebastiano SERLIO. 1982. op. cit. 
149 Serlio faz no Livro II um estudo sobre a perspectiva, mas abdica em qualquer outro momento do tratado, de fazer uma observação 
sobre as proporções. A sua omissão é o argumento coerente de quem tem como missão abrir um novo capítulo na tratadística, dedicando 
por inteiro a obra às Ordens arquitectónicas. Neste contexto as proporções são reduzidas, quanto muito, a um cânone de uso abreviado 
ou então simplesmente não existem por serem dispensáveis. 
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aprofundamento dos métodos de construção de igrejas, enfatiza o paralelismo entre os templos 

antigos e as igrejas cristãs, abordando com predilecção o estudo dos edifícios de planta centralizada, 

particularmente os de esquema geométrico circular. As variações temáticas serlianas do espaço 

simétrico, com sortidas propostas de plantas circulares, elípticas e poligonais, dão assim 

continuidade e desenvolvem a ambição cêntrica do século XV, da visão do espaço absoluto, 

perceptível facilmente de todos os ângulos visuais e exprimível pela proporcionalidade dos 

equilíbrios eurrítmicos. 

Com uma colecção de gravuras relativas aos diversos tipos de portas rústicas, o “Livro 

Extraordinário”, considerado por alguns autores uma obra menor de Serlio, é divulgado em Lyon, 

em 1551, evidenciando o carácter superlativo da manualística da obra serliana. Consciente do 

contexto cultural francês em que trabalha, Serlio faz de maneira pragmática concessões estilísticas, 

dando ensejo a uma prodigalidade dos ornamentos nas superfícies dos 50 portais ilustrados. 

Após a morte de Serlio, é publicado em 1575 na cidade de Frankfurt, o Livro VII. O volume dava 

seguimento a uma versão revista do Livro VI, dedicado ao tratamento sistemático do problema da 

vivenda privada, que Serlio escrevera em Lyon. Neste livro póstumo foram coligidos modelos 

detalhados para a construção de palácios, villas, fachadas, (...) e de diferentes exemplos de 

restauração. Evidenciando particular atenção ao restauro, Serlio sugere regras precisas para a 

recuperação das casas medievais. Os exemplos dos arquétipos estudados, coincidem na 

preocupação em manter quase inalterada a estrutura dos edifícios - considerados inclusivamente 

cómodos -, mas são actualizados pelo impulso moderno de Serlio, contrapondo fachadas simétricas 

em que a necessidade da composição Clássica impõe a abertura de portais negligenciadores da 

disposição do espaço interior. Serlio aprova desta forma a alteração na posição assimétrica dos 

portais medievais, pois considera que: (...) é coisa que é muito contrária à boa arquitectura. (SERLIO, 1964: 

156)150 A sua preocupação com a imagem óptica do conjunto sobrepõem-se ao entendimento dos 

princípios funcionais e de ocupação interiores e à relação articulada entre o interior e o exterior. 

Não interessa tanto a essência da Arquitectura, mas a sua capacidade de encenação em 

correspondência a um contexto e uma necessidade. Estes serão fundamentos que o Barroco preste 

a emergir tanto prezará.  

 O facto de existirem livros que só foram publicados após a morte de autor, sugere que o tratado 

afinal ainda não estaria completo. A contabilização dos nove, hoje conhecidos, permite especular 

se Serlio não teria como propósito a publicação de 10 livros, à semelhança dos textos realizadores 

                                                
 

150 Sebastiano SERLIO. 1964. Tutte L’opere d’architettura et prospettiva di Sebastiano Serlio Bolognese: diviso in sette libri, (1619). Ridgewood, 
New Jersey: Gregg Press 
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de Vitrúvio e Alberti. Apenas conhecidos pelos círculos mais eruditos dos historiadores de Arte e 

Arquitectura, os Livros VI e VIII, só serão publicados transcorridos quatro séculos.151 No Livro VI, 

Serlio dedica-se a fazer uma análise do carácter tipológico das habitações dos diversos grupos 

sociais. Ele procede a uma metodização dos problemas das casas e aposentos privados, abordando 

a sua construção partindo da observação funcional e prática encetada por Vitrúvio. Começa com 

os projectos das casas para os camponeses e das suas idiossincrasias de integração no contexto 

rural. A estas, seguem-se os projectos das casas para as classes baixas e altas da cidade. Com a 

mesma sequência ensaia as casas para os artesões e os comerciantes e as residências para os 

aristocratas, os príncipes e os reis. Para os palácios traça estruturas modelares, em que Serlio impõe 

grandes pátios interiores, alguns de forma circular em dissonância com o mais usual na época. Serlio 

parece querer, desse modo, reclamar uma analogia entre os métodos que usa para definir as salas, 

as galerias, os pórticos ou os pátios de um palácio e os métodos que caracterizam uma praça ou 

um caminho, expondo um sistema espacial susceptível de dar uma resposta sincrónica da 

Arquitectura às ideias centralizadoras e proporcionais que correspondiam aos esquemas 

urbanísticos de Filarete, Francesco di Giorgio Martini, Leonardo da Vinci e de si mesmo. Na parte 

final do Livro VI, Serlio revela-se um pragmático frente a Vitrúvio, expressa as suas reservas críticas 

com respeito ao De Architectura, acolitando a sua oposição através das regras apreendidas na sua 

prática experimentada. A Arquitectura abarcando uma diversidade de “tipos” de edifícios, não se 

capacitava na sua função, recorrendo apenas aos exemplos Clássicos como modelos máximos, aos 

contemporâneos devia dar-se-lhes a possibilidade de os igualar e porque não, superar. 

Ignorado durante muito tempo, o Livro VIII, proporciona uma visão paradigmática das cidades 

fortificadas. Inspirado nos comentários de Políbio sobre a Arquitectura dos acampamentos 

militares, nas notas arqueológicas de Marco Grimanti (?-?), no “Arte della guerra” de Maquiavel 

(1469-1527) e na obra das fortificações de Albrecht Dürer (1471-1528), o livro com o pretexto de 

fazer uma reconstrução arqueológica da Antiguidade permite a Serlio conjecturar sobre o projecto 

de uma cidade moderna. Utilizando nos seus planos um sistema reticulado rígido, Serlio detalha 

todos os edifícios públicos e civis da cidade, bem como as obras de fortificação para a sua defesa – 

muralhas, fossos (...). O pensamento utópico da composição de uma cidade geometricamente ideal 

e de expressar, (...) a conveniência de que, na frente de todos os edifícios monumentais, exista uma praça quadrada 

ou cujas dimensões estejam relacionadas com a fachada do monumento numa proporção simples, (GOITIA, 1989: 

108) 152 coloca a Sebastiano Serlio na tribuna dos tratadistas que aspiraram a uma persecução 

platónica da urbanística do Renascimento. 

                                                
 

151 As duas versões conservadas do Livro VI, foram publicadas apenas no século XX. A primeira versão conhecida do livro foi editada 
em 1978, em Nova York. Uma década antes, em 1967, a segunda versão produzida por Serlio fora, entretanto, editada em Munique. 
152 Fernando Chueca GOITIA. 1989. Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial Presença 
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Serlio não alinha um sistema teórico constante que “polinizasse” a Arquitectura de forma global. O 

seu entendimento da realidade arquitectónica, rege-se pela reciprocidade do valor relativo das 

partes, expressas numa manualística útil com regras de aplicação prática, assinaladas de acordo com 

as suas propriedades, e opcionais dentro de modelos generativos que atendem, primeiro a 

Arquitectura, mas, também, as condições sociais, os territórios e os diferentes contextos culturais 

da sua actuação disciplinar. Ao renunciar a uma definição ecuménica da Arquitectura, Serlio 

restringe axiomaticamente a sua teoria, compartimentando-a nos aspectos particulares da sua 

aplicação – o tratado de Serlio aconselhava, mas não obrigava. 

 

  
Fig. 6. Serlio. Regole generali di architettura. 1537. As Ordens 
arquitectónicas 

 

2.5    VIGNOLA. A REGRA SINTÁCTICA E OPERATIVA 

O inexorável evoluir do século XVI, impõe desta forma, uma visão da teoria da Arquitectura, 

regente das práticas directivas, citadas ao acaso ou reproduzidas para afirmar a consciência das 

particularidades electivas do léxico formal e proporcional das Ordens. Giacomo Barozzio da Vignola 

(1507-73) que começara a sua carreira como pintor e desenhador de temas arquitectónicos 

extraídos do estudo da Antiguidade, é um exemplo desta nova modalidade de manuais que 

procuram como fundamentos a compartimentação da Arquitectura. A Regole delli cinque ordini 
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d’architettura, publicado em 1562, descreve um método para encontrar as correctas proporções das 

Ordens. Sendo membro da Academia Vitruviana, fundada em 1542, e declarando-se conhecedor da 

hermenêutica tratadística, é provável que Vignola acalentasse, no entanto, um genuíno interesse 

pelos problemas teóricos.153 

Porém a sua obra não reflecte esses interesses, pois procura sobretudo fornecer uma nova regra 

sintáxica cuja operatividade dispensa uma visão teleológica da Arquitectura. O compromisso de 

Vignola é para com uma estética que pode descartar-se sem rodeios da História. Ao enuncia os 

procedimentos através dos quais cria as suas Ordens, ele afirma: Deste modo, eu não fiz essa selecção 

como Zêuxis com as donzelas Crotonianas, mas de acordo com a minha própria avaliação de todas as Ordens, 

derivando-as simplesmente todas juntas a partir dos antigos. (VIGNOLA, 1985: 516)154 

O texto vai ceder o protagonismo ao carácter manualístico da explicação das gravuras, restringindo 

assim qualquer sentido apriorístico de tratado ao livro. Vignola não promove uma temática 

autónoma, ele procura desenvolver o cânone das cinco Ordens do Renascimento, prosseguindo 

uma relação com as ideias que apareceram contidas no Livro IV de Serlio. Nesta sentido, 

esquematiza em quadros sinópticos os exemplos normativos do sistema das proporções coerentes 

dos elementos concebidos por ele, para que aqueles mais entendidos na Arquitectura, como refere 

no prefácio, possam proceder à construção das cinco Ordens arquitectónicas: (...) o meu objecto tem 

sido o de ser compreendido apenas por aqueles que já têm algum conhecimento na arte, por isso eu não escrevi o 

nome específico de nenhuma das partes destas cinco Ordens supondo que são conhecidas. (VIGNOLA, 1974: lam. 

III)155 

Para introduzir um novo sistema conceptual, Vignola tem que recusar identificar-se com a crença 

renascentista da objectividade nas regras da proporção que os humanistas com afinco desejaram 

redescobrir ao analisar os edifícios da Antiguidade e o texto vitruviano. Em substituição dessas leis 

objectivas, ele submete as medidas dos elementos individuais a regras matemáticas e geométricas 

de carácter pragmático, ou seja, comandadas por uma essência subjectiva e uma expressividade 

semântica, fundamentadas na presunção parametrizada das medidas adquiridas no estudo dos 

edifícios antigos, pois são nestes que as Ordens oferecem proporções que (...) para o juízo comum 

aparecem mais belas. (VIGNOLA, 1974: lam III)156 Ao estabelecer as relações constantes entre os 

elementos constituintes de cada Ordem, Vignola introduz regras combinatórias fornecedoras de 

                                                
 

153 Vignola apresenta-se na portada do livro, como um “mestre” da Arquitectura ladeado pela Teoria e a Prática. 
154 Giacomo Barozzi da VIGNOLA. 1985. “Regola delli cinque ordini d’architettura”. In Pietro Cataneo, Giacomo Barozzi da Vignola: Trattati, 
AA.VV. Milano: Il Polifilo 
155 Jacopo Barozzi da VIGNOLA. 1974. Regole delli cinque ordini d’architettura, (1607). Bologna: A. Forni 
156 Ibidem. 1974 
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uma sintaxe adaptável às Ordens através de um simples cálculo algébrico, [Fig.7] legitimando assim 

um método que ele quer universal na obtenção das dimensões das cinco Ordens arquitectónicas. 

O livro da Regola, na opinião de Argan e Fagiolo é publicado com a intenção de se converter num 

manual prático e, (...) conclusivo sobre o “ordenamento” da arquitectura do Renascimento maduro, cuja premissa 

resulta na criação de uma nova estética experimental a ser aplicável de forma decisiva, (...) para a 

orientação classicista de toda a Europa. (ARGAN; FAGIOLO, 1994: 79)157 Ao não ser questionada no 

conjunto das suas proposições, esta estética, deixa que os seus princípios se convertam num sistema 

de  normas rígidas e dogmáticas de aplicação classicizante na Arquitectura. As grandes dimensões 

do formato da edição das lâminas com as ilustrações do livro, cativam um público de diletantes, que 

na sua demanda, reclamam compêndios com modelos detalhados para serem úteis no momento da 

construção de acordo com os atributos das Ordens da Arquitectura, e não inculcados por textos 

criadores de juízos cheios de incertezas teóricas. [Fig.8] 

A preponderância dos tratados produzidos na segunda metade do século XVI, por alguns dos 

arquitectos preocupados em dominar e interpretar o material Clássico, desde um ponto de vista 

da prática moderna, proporcionará os princípios sobre os quais se sustentarão a totalidade das 

publicações da Arquitectura nos séculos seguintes. De facto, serão as disposições e os métodos 

desenvolvidos nos anos centrais do século - onde encontramos como marco de referência estética, 

a influente Regola de Vignola -, que, através de uma indagação erudita, permitirão que os arquitectos 

comecem a fomentar alguns dos valores necessários para que esta profissão, passe a divisar a sua 

esfera disciplinar autónoma frente às influências externas.  

Os tratados modernos vão paulatinamente substituindo as edições de Vitrúvio. Selectivos e 

sistemáticos na sua estrutura organizativa, este conjunto de novos tratados oferecem uma 

interpretação original da relação comensurável entre o ofício de arquitecto, o material do passado 

Clássico e uma triagem dos temas dominantes para o seu desenvolvimento naquele momento. 

Depois de Serlio e Vignola terem exibido os seus modelos e fixado regras e normas para as Ordens, 

a tratadística Clássica ambiciona, agora, a plenitude de um estilo capaz de determinar um novo 

rumo histórico para o pensamento arquitectónico. 

  

                                                
 

157 Giulio Carlo ARGAN; Maurizio FAGIOLO. 1994. op. cit. 
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Fig. 7. Vignola. Regola delli cinque ordini d’architettura. 1562. Regras de 
obtenção das dimensões das cinco Ordens arquitectónicas 

 

 

 

 
Fig. 8. Vignola. Regola delli cinque ordini d’architettura. 1562. 
Ordem Toscana 
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2.6    PALLADIO. A PLENITUDE PRAGMÁTICA DO CLASSICISMO 

De entre os arquitectos mais empenhados na nova prática moderna, um se destacará pela sua 

capacidade inventiva e argumentiva de apologia do Classicismo. Andrea Palladio (1508-80), é um 

dos mais afamados e preponderantes arquitectos em cena na História da Arquitectura, com um 

longo alcance e constância, nas manifestações mais longínquas, quase imemoriais da fonte.158 Ele é, 

para o século XVI, o mesmo que Alberti tinha sido no século anterior, em correspondência ao 

texto, mas, agora, em relação à ilustração. Palladio estudou Vitrúvio, de início por intermédio de 

Giangiorgio Trissino (1478-1550), que o motivou a fazer o estudo directo dos edifícios antigos e 

dos vestígios destes, como método para uma eventual correcção na análise interpretativa dos dez 

livros do De Architectura. Mais tarde, enquanto colabora com Daniello Barbaro (1514-70), elabora 

as ilustrações da edição crítica do texto vitruviano, deste autor humanista do Norte da Itália. Ao 

desenhar as ilustrações para a edição, Palladio assume uma postura original, em que emprega ideias 

próprias do seu exercício prático na Arquitectura, adquiridas ao longo da sua actuação disciplinar, 

sugerindo ter de ultrapassar desta forma o problema das relações entre as artes liberais e as artes 

mecânicas que tanto apoquentaram os humanistas. (PUPPI, 1975: 6)159  

Palladio está plenamente consciente que ao executar a sua Arquitectura nominal, promove uma 

operação cultural necessária para o rápido e profundo processo evolutivo, garantindo 

simultaneamente e, em função deste processamento, a afirmação da universalidade do Classicismo. 

Esta abordagem intelectual e artística de Palladio, fora na sua juventude, em grande parte 

influenciada pela observação atenta, mas crítica que o enfoque Clássico lhe facultara dos fenómenos 

e das concepções da Arquitectura, nas viagens que fizera a Roma e a outros lugares históricos. 

Tomadas e executadas as ideias, quando o Palladio, experiente e amadurecido pela vida, quer 

entregar-se ao exercício de conceber o projecto de uma obra escrita e ilustrada com os seus 

ensinamentos, ele sabe que esse tratado sobre a Arquitectura, não pode identificar-se com o de 

Serlio ou com a Regola de Vignola, pois ambos carecem de interesse, opondo-se ao seu desejo de 

afirmar um tema, com uma profundidade de conhecimentos de grande utilidade para os arquitectos, 

                                                
 

158 Palladio provocou um fenómeno cultural insólito que geraria no domínio e na concepção da Arquitectura um novo estilo, o 
“Palladianismo”. Acrescentando ao seu tratado, um carácter doutrinal, Palladio estava a criar uma escola sintagmática que perduraria para 
além de um lugar e de um tempo. James Ackerman, sintetiza a importância de Palladio para a cultura arquitectónica ocidental, dando 
uma ênfase especial à presença deste no contexto anglo-saxónico: Em todo o mundo ocidental, centenas de milhares de casas, igrejas e 
edifícios públicos com frentes simétricas e meias-colunas aplicadas e encimadas por um frontão descendem dos projectos de Andrea Palladio. Ele é 
o arquitecto mais imitado na História, e a sua influência sobre o desenvolvimento da arquitectura inglesa e americana provavelmente tem sido 
maior do que a de todos os outros arquitectos do Renascimento combinados. (ACKERMAN, 1966: 19). James ACKERMAN. 1966. Palladio. 
Harmondsworth: Penguin Books 
159 Lionello PUPPI. 1975. Andrea Palladio. London: Phaidon Press 
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e que, portanto, terá que reflectir uma adesão efectiva dos domínios da prática em relação ao da 

teoria arquitectónica. 

Publicado em 1570, em Veneza, o tratado de Palladio I quattro libri dell’architecttura, [Fig.9] transporta 

consigo efectivamente uma novidade que o converte no último dos grandes tratados Clássicos, pois 

tal como refere Arnau Amo, (...) de algum modo, (...) é definitivo, na forma que, por um lado, a tratadística que 

o segue carece de interesse enquanto tal e, por outro, na urgência de um novo enfoque não Clássico do tema se quiser 

manter-se no ar o exercício da teoria arquitectónica. (ARNAU AMO, 1988b: 177)160 Os Quattro libri, tratam 

não apenas dos princípios gerais da Arquitectura e das Ordens Clássicas, mas, igualmente, conforme 

informa a capa da primeira edição, da edificação das casas privadas, das ruas, das pontes, das praças, 

dos ginásios e dos templos.161 Palladio é um autor pragmático, ao contrário dos argumentos teórico-

abstractos de Alberti, ele preocupa-se em ser directo e discorrer sobre situações objectivas. O 

texto do tratado refere-se com frequência aos problemas suscitados na construção dos edifícios 

concretos, quer fossem antigos ou modernos. Entre estes últimos, Palladio toma sobretudo em 

consideração os exemplos da sua obra projectada, designadamente as villas e pallazos, que ele 

construiu para a aristocracia das cidades venetas de terra firme, em particular Vicenza. Palladio 

propõe-se facultar com as suas obras uma versão erudita ajustável a outras circunstâncias genéricas, 

indeterminadas não apenas pelo espaço e pelo lugar, mas ainda pela maior ou menor capacidade 

económica. Spiro Kostof aponta os marcos desta consciência palladiana: A sua adesão aos preceitos 

Clássicos não foi nunca fanaticamente purista. Reconhecia que a erudição devia ser acessível e havia de responder aos 

incidentes da localização, do programa e dos recursos. (KOSTOF, 1988: 839)162 

Para Palladio esta versão erudita ajustável tem uma formulação sumária de (...) simplicidade e clareza 

fundamentais, (KOSTOF, 1988: 839)163 em que as figuras e as medidas que as dimensionam não 

oferecem a um eventual seguidor, mais do que escassas e genéricas informações para a sua 

reprodução. Palladio agrupa um conjunto de tipos que não dispõem modelos, criando um conceito 

que é etimologicamente precursor da noção de “tipo”, da famosa distinção de Quatremère de 

Quincy. Porventura terá sido esta síntese da estrutura tipológica, expressa em desenhos simétricos 

e harmónicos, eficazes na sua concepção esquemática da imagem didáctica, que tanto influenciaria 

o exercício de gerações de arquitectos e a Arquitectura nos séculos seguintes, convertendo a 

Palladio no arquitecto mais imitado de todos os tempos, mas, também, o elemento principal para a 

revisão do tratado na época Neoclássica. 

                                                
 

160 Joaquín ARNAU AMO. 1988b. op. cit. 
161 Palladio terá provavelmente planeado em consonância com a obra de Vitrúvio e de Alberti, a publicação do seu tratado em dez livros. 
No entanto depois da edição em 1570 dos “Quattro libri”, vicissitudes várias, em que a morte de Palladio é a principal e fundamental, terá 
impossibilitado definidamente a publicação dos restantes livros. 
162 Spiro KOSTOF. 1988. Historia de la arquitectura. Vol. II. Madrid: Alianza Editorial 
163 Ibidem. 1988 
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O núcleo inicial e constante da Arquitectura é para Palladio a casa. Pela primeira vez na literatura 

tratadística, a casa constitui-se no fundamento para todo o demais, o “tipo” original de toda a 

Arquitectura permutando com a eminência do templo. Logo no preâmbulo aos leitores do Livro I, 

ele dá um particular destaque à habitação, assumindo uma posição concordante com os humanistas 

seus contemporâneos, que conferiam às casas, o papel de primado na configuração e 

embelezamento público da cidade. Diz Palladio: (...) tratarei com prontidão da arquitectura, o mais ordenado 

e de modo claro que me seja possível, pelo que considerei conveniente começar pelas casas privadas; porque deve-se 

supor que estas fornecerão conhecimentos para os edifícios públicos, para de seguida convergir na ideia de 

cidade, (...) de muitas casas se formaram as aldeias, e depois de muitas aldeias as cidades, e nelas os lugares e os 

edifícios públicos. (PALLADIO, 1988: 49)164 Seguro de si mesmo quando passa a caucionar os enunciados 

no Livro I, Palladio toma a palavra na primeira pessoa, sublinhando a sua preferência pelo relato 

autobiográfico. De facto, em cada um dos Quattro libri dell’architecttura, o arquitecto de Vicenza 

reivindica a sua putativa contribuição, como forma de endereçar às suas próprias obras construídas 

a legitimidade da aplicação de um método de exemplificação e de fundamentação teórica, tangível 

na matriz ideal a utilizar pelos seus contemporâneos ou outros à posteridade com talento: (...) dei 

tantos conselhos sobre questões da arquitectura (...), que aqueles que me sucederão poderão exercitar a agudeza dos 

seus claros talentos com o meu exemplo. (PALLADIO, 1990: 3)165 

Através do elogio formal da sua Arquitectura, permanentemente entendida em sentido lato, como 

actividade edificadora, o aparente subjectivismo imposto por Palladio, está na realidade a construir 

simbolicamente a objectividade de duas figuras: o arquitecto-autor e o arquitecto-herói. Palladio 

revela o propósito da formulação de um ideal, que não sendo de oposição procura a condição 

necessária para uma definição clara de alcance do novo. Na sua opinião, a importância da 

Arquitectura Antiga supera a relevância de Vitrúvio. Por isso mesmo, quando a fonte vitruviana não 

é suficiente na informação do modelo, ele tem a necessidade de ir buscar o melhor exemplo na sua 

própria Arquitectura, o que lhe garante, em simultâneo, conservar algum distanciamento face à 

Antiguidade e promover a autoridade da sua própria criação. Não importa tanto imitar a 

Antiguidade, mas sim insistir na sua depuração, porque só deste modo, o arquitecto - sujeito 

arquitectónico - informado do papel da História e da temporalidade pode contribuir para o 

aperfeiçoamento de uma disciplina em constante desenvolvimento desde os seus primórdios. 

Palladio abraça uma orientação conceptual Clássica, que se opõe à tolerância para com os valores 

da moda que Serlio conscientemente aceitara, obrigando-o a remarcar-se e a censurar a 

Arquitectura maneirista produzida na sua época, que ele considerava abusiva, grosseira e 

dispendiosa. Adoptando uma linguagem clara e precisa, Palladio estabelece no Livro I a terminologia 

                                                
 

164 Andrea PALLADIO. 1988. Los cuatro Libros de Arquitectura, (1570). Madrid: Ediciones Akal 
165 Andrea PALLADIO. 1990. I quattro libri dell’architettura, Venezia, (1570). Milano: Ulrico Hoepli 



 p.73 

para os seus conceitos estéticos, tornando evidente a influência de Alberti, mas sobretudo de 

Vitrúvio: Como diz Vitrúvio, em toda a construção devem considerar-se três coisas, sem as quais nenhum edifício 

merecerá ser elogiado. Estas são: a utilidade ou conforto, a perpetuidade e a beleza. (PALLADIO, 1988: 51)166 As 

suas categorias utilitá ou commoditá, perpetuitá e belezza, procedem como sinónimas dos significados 

vitruvianos de utilitas, firmitas e venustas. No entanto a sua definição de beleza parece reflectir-se 

mais no conceito da concinnitas de Alberti, pois é apresentada como a, (...) correspondência do todo com 

as partes, das partes entre si, e de estas com o todo, de maneira que os edifícios pareçam um corpo inteiro e bem 

acabado, no qual um membro se adeque ao outro e todos eles sejam necessários para o que se queira realizar. 

(PALLADIO, 1988: 51-2)167 

O interesse de Palladio nesta correspondência, não radica numa preocupação de ordem conceptual. 

Ao afirmar que um edifício deve ser um corpo condensado e determinável, ele está a reivindicar 

uma dimensão estético-intuitiva para a obra. À semelhança da visão neoplatónica da unidade do 

verdadeiro, o bom e o belo, para o autor de Vicenza, construir um edifício belo representa a 

promoção da construção de um edifício verdadeiro e bom. Uma regra universal sine qua non para 

julgar a Arquitectura como racional, simples e Clássica. Sem argumentar, Palladio adopta as regras 

das cinco Ordens pré-codificadas por Serlio a partir do paradigma vitruviano, e posteriormente 

codificadas por Vignola, alvitrando, no entanto, uma maior importância aos resultados das suas 

medições que às indicações de Vitrúvio. Para a sua própria codificação Palladio recorre a um modelo 

abreviado, ordenado e de desenho apurado que contrasta com as variações do elenco serliano. 

Uma realidade constatada por Summerson: As Ordens de Palladio são tão refinadas como as de Vignola. As 

suas ilustrações das obras romanas são muito superiores às de Serlio. (SUMMERSON, 2001: 166)168 Palladio 

recorre, assim, aos códigos de Vignola como forma de cingir-se aos cânones e afastar-se dos abusos 

maneiristas a que se refere quando apresenta as Ordens. 

O Livro II faz a exposição de casas na cidade e no campo (villa), aludindo os projectos do próprio 

Palladio e alguns casos de reconstituição de arquétipos romanos. [Fig.10] A casa é observada como 

o fundamento tipológico da Arquitectura, tendo segundo Palladio, apenas alcançado a sua 

emancipação histórica nos tempos modernos, por intermédio de um processo de depuração da 

consciência burguesa. Provenientes dos incipientes estudos arqueológicos da época e coadjuvadas 

pelas descrições do texto vitruviano, as casas antigas desenhadas por Palladio são apresentadas 

recorrendo à imaginação e ao idealismo Clássico. Frente a estas casas, as do mestre afiguram-se 

com brilhante clarividência, transparecendo ordem, proporção, harmonia e simetria, seguras da sua 

concepção sinóptica de representação didáctica e desejada influência discípular. As casas de uso 

                                                
 

166 Andrea PALLADIO. 1988. op. cit.,  
167 Ibidem. 1988 
168 John SUMMERSON. 2001. op. cit. 
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privado devem atender ao decoro ou conveniência, ajustando a sua Arquitectura, ao estatuto social 

dos proprietários e acatando critérios de commoditá.169 Palladio adequa o seu conceito de commoditá 

com o decoro e a beleza, mas estranhamente em vez de as corresponder, acaba por subordinar 

estas últimas: (...) porque cómoda se deverá chamar aquela casa que seja conveniente à qualidade de quem tenha 

que habitá-la, e as suas partes correspondam ao todo e entre si mesmas. (PALLADIO, 1988: 147)170 

De seguida, Palladio estabelece uma analogia entre a noção de commoditá e a figura antropomórfica 

do homem. As considerações funcionais e estéticas são articuladas entre as partes mais belas de 

um edifício que devem ser exibidas em detrimento das mais feias, igualmente necessárias, mas que 

devem ser ocultadas para não obliterar a euritmia. Palladio reitera assim o seu neoplatonismo, 

enfatizando a correspondência do orgânico e do estético das diversas partes entre si e de estas 

com o edifício no seu todo. A exposição da função das villas é colocada em destaque por Palladio. 

No capítulo dedicado à sua localização, ele dá-nos uma interpretação das necessidades de 

adequação do sitio às villas; estas deverão combinar a capacidade da produção agrícola, com o bem-

estar físico, a possibilidade de estudo e a contemplação, convenientemente aditadas das 

considerações funcionais e estéticas. Para um projecto, a sua localização na paisagem é 

determinante, porquanto este deve constituir uma resposta às circunstâncias da topografia 

existente. Ao valorizar no discurso o contexto, as suas potencialidades e condicionantes, Palladio 

parece consciente da importância do fenómeno da Arquitectura na produção e caracterização do 

lugar. Uma relação que acordo com G. Carlo Argan é recíproca entre a construção e o campo: (...) 

o campo assume um carácter “cultural” pelo simples facto de que se sabe estar constelado de vilas com o seu aspecto 

áulico, altamente civil, ao qual tão espontaneamente se combinam os anexos para a produção agrícola (...). Olha-se 

para esses campos como se olha para a paisagem de um quadro, sabendo que é o fundo de uma narrativa e que está 

relacionada com figuras. (ARGAN, 2005: 162-3)171 

Com Palladio os pórticos das villas têm uma qualidade sintagmática e simbólica; são partes do 

ornamento, mas de igual modo a expressão do estatuto social dos seus proprietários, contribuindo 

assim para aquilo que ele considera ser a commoditá. O uso dos pórticos é justificado pela 

magnificência da obra e, putativamente pelo facto de estes terem sido habituais, presumivelmente, 

tanto nos edifícios públicos como nos privados dos romanos. Ao derivar da casa todos os tipos 

                                                
 

169 A afirmação da universalidade do Classicismo só é possível pela exigência do rápido e profundo processo evolutivo, cultural e 
económico das classes dirigentes. A Arquitectura constitui dentro deste novo quadro mental, uma operação cultural própria e exclusiva 
das classes mais altas, nomeadamente da aristocracia das cidades venetas de terra firme, clientes de Palladio e, a quem este procura 
satisfazer. Ao demonstrar uma preocupação em definir o decoro como uma conveniência de adequação da Arquitectura de acordo com 
os estatutos sociais, Palladio assume-se como a figura capaz de executar as necessidades das elites enquadradas nesta cultura 
substancialmente nova, tornando automaticamente a construção da sua Arquitectura, a intérprete protagonista de uma operação cultural 
necessária e sumariamente identificada com o Classicismo. 
170 Andrea PALLADIO. 1988. op. cit. 
171 Giulio Carlo ARGAN. 2005. História da Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins Fontes 
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arquitectónicos, Palladio supera um problema conceptual de distinção do tipo, possibilitando-lhe 

deduzir valores previsíveis na exegese das formas arquitectónicas do palácio ou da villa privada. 

O Livro III é o mais conciso dos quatro. Analisa as construções públicas da autoria de Palladio e as 

reconstituições de exemplos gregos e romanos com referência a ruas, caminhos, pontes, praças e 

edifícios públicos com destaque nas basílicas.172 Compreensivelmente, como profissional organizado 

que é, Palladio dá conta das contingências ao seu lavor de levantamento e registo dos fragmentos 

que restaram dos edificações antigas. Embora não considere esse trabalho uma actividade 

arqueológica, ele apresenta-o como as possibilidades de uma prática metodológica que, (...) aos 

estudiosos da arquitectura possam servir de enorme utilidade, (PALLADIO, 1988: 263-4)173 que não sendo 

deduzida de uma teoria, pode mediante a avaliação de bons exemplos, tornar-se um modo de 

comportamento operativo, um método de projectar. Palladio procura, assim, demonstrar de forma 

clara que a sua Arquitectura não é fruto de uma prática apenas mecânica, mas, que pelo contrário, 

ao reflectir o valor de modelo daqueles exemplos de edifícios da Antiguidade, ela está dotada de 

um valor e de um prestígio moral e cultural que não são inferiores aos que poderia receber da 

teoria. A Antiguidade é valorizada porque pode ser comparada com a valia do próprio Palladio, 

permitindo-lhe pensar a sua actuação não como uma mera renovação, mas sim, como a confirmação 

da continuidade da Antiguidade. 

Dedicado aos templos da Antiguidade, o Livro IV, permite a Palladio pronunciar-se sobre os 

fundamentos estéticos da construção desta tipologia arquitectónica clássica, vinculando-a à sua 

contemporaneidade. O templo é a construção que mais empenho e meios exige, (...) para que seja 

distribuída com bela dimensão e proporção, afirma Palladio, pois se ao construir as suas casas, os homens 

têm a preocupação de encontrar os melhores arquitectos e operários, (...) com maior razão estão 

obrigados a dar muita mais atenção ao edificar as igrejas. Se nas casas a preocupação atende essencialmente 

à comodidade, nas igrejas consagra-se a (...) dignidade e grandeza de quem há-de ser invocado e adorado. 

(PALLADIO, 1988: 337)174 O círculo e o quadrado são as formas básicas da geometria desta 

consagração, a quem Palladio atribui uma beleza maior e onde inclui também a forma esférica, 

considerada por ele uma imagem figurativo-simbólica dos movimentos cósmicos A forma dos 

templos mais perfeita e excelente é a redonda, (...) porque entre todas as figuras é a única simples, uniforme, 

igual, forte e capaz, de se adequar e revelar (...) a unidade, a infinita essência, a uniformidade e a justiça de Deus. 

(PALLADIO, 1988: 342-3)175 

                                                
 

172 Como forma de destacar a importância dos edifícios de carácter público, Palladio assevera: (...) os edifícios públicos (..., fazem-se de maior 
grandeza e com ornamentos mais invulgares que os privados, e servem para o uso e a comodidade de todos, os príncipes têm um largo campo 
para dar a conhecer ao mundo a grandeza da sua vontade, e os arquitectos belíssima ocasião para demonstrar quanto valem nas suas belas e 
maravilhosas invenções. (PALLADIO, 1988: 263). Andrea PALLADIO. 1988. op. cit. 
173 Ibidem. 1988 
174 Ibidem. 1988 
175 Ibidem. 1988 
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A estrutura interna desta tipologia da Arquitectura eclesiástica de planta centralizada, promove uma 

maior dilatação dos espaços e, consequentemente colhe uma luminosidade semelhante à do 

exterior, criando assim uma experiência antecipadora da restrição do expoente luminoso, entre o 

exterior e interior, que Bernini desvendará um século mais tarde. Como preceito para a 

ornamentação das Ordens arquitectónicas, Palladio adopta Vitrúvio e Serlio, mas, procura um maior 

aprofundamento nos requintes da concepção do perfil e das proporções que ele sabe estarem na 

essência do antigo, pelo seu domínio da gramática da Arquitectura romana. A revelação da influência 

ou presumível necessidade de acatar as ideias da contra-reforma, torna-se reconhecível quando 

Palladio aduz serem muito apreciáveis aquelas (...) igrejas que estão feitas em forma de cruz, as quais têm a 

entrada na parte que seria o pé da respectiva cruz, (PALLADIO, 1988: 343)176 tendo como referência a 

iconologia da cruz de Jesus Cristo, o que produz um paradoxo com seus anteriores argumentos de 

predilecção pelas formas básicas da geometria.177 

O conceito de Arquitectura é para Palladio flexível, pois congrega um amplo conjunto de tipos 

mensuráveis em diferentes escalas e propósitos, claramente conciliáveis com as diversas 

encomendas promovidas pelas vontades dos mais poderosos. Palladio não pretende proporcionar 

exemplos imutáveis, mas tipologias variáveis. Nos Quattro Libri, as contingências inesperadas não são 

a excepção, mas a regra; trata-se de assegurar que elas são resolvidas de modo positivo num 

contexto cultural que favorece a circunstância da prática em relação à da teoria. 

O desígnio de Palladio criar um domínio teórico na sua obra, advém na realidade da necessidade de 

generalizá-la, tornando-a aplicável e exequível. Há um ideal teórico condensado, mas formador de 

uma consciência histórica que indica um nível cultural elevado e um modo de procedimento 

disciplinar e artístico que quando aplicado no contexto de um tempo diacrónico, acabará por 

inevitavelmente influenciar a evolução sincrónica da Arquitectura. Aldo Rossi a propósito da 

tipologia, aponta para a relevância desta consciência histórica: Um exemplo particularmente interessante 

é o uso de Palladio da tipologia clássica. Palladio não só se envolveu numa mistura herética de elementos paroquiais e 

públicos, reduzindo edifícios religiosos a edifícios de Estado, mas também usou indiferentemente, como formas em si 

mesmas, tipos que estavam associados com diferentes utilizações, em especial o tipo Clássico do templo centralmente 

planeado. No primeiro caso, as suas " invenções" arquitectónicas (dentro de certos limites) foram precursoras das 

maiores descobertas dos "arquitectos revolucionários", no segundo, o seu tratamento da tipologia residencial antecipou 

em tudo o início da arquitectura moderna com Schinkel. (ROSSI, 1984: 171)178 

                                                
 

176 Andrea PALLADIO. 1988. op. cit. 
177 As tipologias das igrejas de S. Giorgio Maggiore e Il Redentore em Veneza, devem ser julgadas no contexto da obra de Palladio como 
exemplos da sua subordinação às resoluções do Concílio de Trento (1545-1563). Apesar das prescrições da Contra-reforma, a 
concepção humanista ideal continuou a ter considerável vigência, persistindo a planta central que Palladio que tanto defendera. 
Wittkower, justifica esta persistência pela visão imutável do universo entretanto adquirida com o Renascimento: Apesar da Contra-reforma, 
as igrejas centralizadas desempenharam um papel predominante na arquitectura dos séculos XVII e XVIII: a interpretação matemática neoplatónica 
do universo tinha, todavia, muitos anos de vida. (WITTKOWER, 1995: 38). Rudolf WITTKOWER. 1995. op. cit. 
178 Aldo ROSSI. 1984. The Architecture of the City. Cambridge, Mass., London: The MIT Press 
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Fig. 9. Palladio. I quattro libri dell’architettura. 1570. 
Frontispício 

 

 
Fig. 10. Palladio. I quattro libri dell’architettura. 1570. Villa 
Rotonda 
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2.7    A INCORPORAÇÃO DISCIPLINAR DA HISTÓRIA 

Enquanto na Itália de Palladio, as vicissitudes maneiristas se desdobram entre bolandas inovadoras, 

protestos e renúncias, nos principais centros europeus a lição humanística é gradualmente absorvida 

e apreendida. Até aqui um exclusivo de Itália, a publicação de tratados passa ser um assunto 

transnacional. As heresias linguísticas consubstanciadas na fuga aos cânones Clássicos mais comuns, 

como acontecem nos casos dos figurinos de Serlio e Giulio Romano (1492/49-1546), são, agora, 

pródigas e condescendentes a admitir a solicitação inquietante do empirismo medieval. A opção 

crescente dos tratadistas pelo preceptismo ahistórico, revela uma metodologia projectual abstracta, 

cujo léxico pode ser facilmente assimilado pelas geoculturas ávidas em socorrer-se intelectualmente 

da História não linear do Classicismo. Com destaque em França, Alemanha, Espanha, mas, 

igualmente, em Portugal sobre o filtro espanhol, a poética contaminante do exemplo italiano 

prospera. 

A concepção disciplinar da Arquitectura e o crescente protagonismo intelectual da persona-criativa 

do arquitecto, conhecedor e dominador dos tratados e dos exemplos dos Antigos e modernos, são 

as matérias da actualidade cultural. Se na Itália os programas figurativos assumem um valor crítico 

com respeito à codificação do Classicismo, nos restantes países, é o aparecimento de elementos 

linguísticos classicistas em contextos tradicionais, que introduzem na crítica do momento, a 

gramática do universo formal do Gótico. A este interesse crescente pela Arquitectura, um outro 

factor se irá sobrepor tendo como pano de fundo as estratégias geopolíticas dos poderes imanentes 

das soberanias nacionais.179 As monarquias europeias empenhadas na construção dos Modernos 

Estados, escolhem a cultura do Humanismo e o Classicismo, como os veículos da reciprocidade 

simbólica para com os novos propósitos de poder antagónico ao feudal e ao burguês. 

De modo gradual a renovada linguagem artística, incute uma série de mudanças na prática 

profissional dos arquitectos. O interesse pela tratadística nos países europeus, gera uma atracção 

concomitante pelos intelectuais italianos, levando a que estes cada vez mais, viagem e cumpram 

estadas em trabalho fora de Itália, beneficiando da propensão cosmopolita da Renascença. Do 

contacto com realidade europeia, a cultura renascentista percebe finalmente que a sua pretensa 

universalidade é muito mais uma dogmatização ideológica do que uma realidade operativa. No 

vórtice deste redimensionamento cultural, o Classicismo descobre com inquietude, a necessidade 

                                                
 

179 A fundação em 1672 por iniciativa de Colbert da Académie Royale d`Architecture, como veremos noutro momento deste trabalho, é 
um bom exemplo deste interesse. O academismo francês nasceu por iniciativa da coroa, empenhada em garantir um ensino e um cursus 
honorum arquitectónico fielmente vitruvianos, e em que uma Arquitectura de Estado pudesse de forma absoluta ser controlada pela 
autoridade projectual. 
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de uma verificação, que no contexto dos problemas artísticos, implica a importação de uma nova 

disciplina: a História. Tafuri atestando a importância do aparecimento da consciência disciplinar da 

História, no final do século XVI, esclarece: (...) tal necessidade é apenas intuída confusamente e não dispõe 

dos instrumentos culturais capazes de satisfazê-la, é indubitável que o contacto e o encontro com as tradições 

transalpinas contribuíram significativamente para um problema que imediatamente será determinante no 

desenvolvimento da arquitectura moderna. (TAFURI, 1978: 83)180 Quando Scamozzi, auto-titulando-se “um 

cidadão do mundo”, percorre a Europa românica e gótica no ocaso do século, fazendo o registo 

documental das imagens destas tradições nos seus cadernos de viagem, torna claro que a alternativa 

classicista a aquele universo já não é algo axiomático, e que, portanto, continue a justificar uma 

inabalável afirmação hegemónica. 

 

2.8    SCAMOZZI. A COMPREENSÃO ECLÉCTICA DA HISTÓRIA 

Vicenzo Scamozzi (1548-1616), arquitecto e teórico da Arquitectura, publica em Veneza em 1615, 

a L’idea della architecttura universale, um volumoso tratado de mais de oitocentas páginas, escrito ao 

longo dos últimos 25 anos de sua vida. Este tem por base um ambicioso projecto em dez livros com 

vista a comprovar a excelência da arquitectura, e que Scamozzi deseja divulgar como forma da 

celebração da “razão”, antes de morrer.181 Todavia, no momento da sua publicação, o tratado ficará 

reduzido a seis livros, acabando assim por constituir uma obra inacabada e precoce. Concebido 

com o evidente propósito de convergir com a tradição dos predecessores Vitrúvio e Alberti,182 a 

obra está estruturada em duas partes, comportando cada uma delas, um proémio a que se agregam 

três livros: sobre a História e a teoria da Arquitectura, a planificação da cidade, a Arquitectura civil 

e doméstica, as Ordens arquitectónicas, os materiais de construção e os procedimentos da 

construção propriamente dita. 

O tratado é persuasivo, surpreendendo pela dimensão do texto e pela escrita, que Scamozzi 

procura que seja erudita e precisa. Isso dá-lhe confiança para desenvolver uma linguagem orgulhosa 

e de alguma insolência autocrítica, permitindo-lhe considerar logo no prólogo do Livro I com 

prosápia que a sua exposição (...) em todas as suas partes da tarefa, é perfeita. (SCAMOZZI, 1964: 4)183 

Contudo o texto carece de uma unidade teórica que não é imputável unicamente à aparente 

confusão do plano e ao seu carácter fragmentário. Scamozzi opta por recorrer a um discurso 

                                                
 

180 Manfredo TAFURI. 1978. La Arquitectura del Humanismo. Madrid: Xarait Ediciones 
181 Nas últimas décadas do século XVI começa-se a assistir à expansão do movimento da Contra-reforma. Com referência à produção 
da teoria da Arquitectura neste período, Simões Ferreira identifica três fases distintas que procuram fazer a exaltação da Arquitectura: 
(...) uma primeira fase marcada pela persuasão religiosa; uma segunda fase, pela celebração da razão; uma terceira, pela exaltação da emoção. 
(SIMÕES FERREIRA, 2010: 36-7). J.M. SIMÕES FERREIRA. 2010. op. cit. 
182 De acordo com Choay o tratado de Scamozzi é (...) uma replica teórica do paradigma albertiano. (CHOAY, 2007:209). Françoise 
CHOAY. 2007. op. cit. 
183 Vicenzo SCAMOZZI. 1964. L´idea della architettura universale, (1615). New Jersey: Gregg Press 
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ecléctico, municiado pela História da teoria e da Arquitectura, que opacifica alguns dos seus 

argumentos basilares. Ele mostra-se extemporâneo em relação a um momento cultural que 

epistemologicamente pugna pela mudança, é provavelmente, (...) o último representante de um 

Renascimento sensivelmente anacrónico, (KRUFT, 1990a: 126)184 acreditado por um pensamento, 

entretanto superado pela realidade da veemência estilística do Barroco inicial. Tentando encontrar 

os fundamentos da Arquitectura nos domínios da ideia ou conceito, Scamozzi considera esta 

disciplina uma ciência aprioristicamente especulativa, caracterizada pela abstracção e em que, como 

tal, a concepção é a sua essência. Tais argumentos testemunham os laços do autor com o 

neoplatonismo renascentista, mas, de igual modo, a afinidade com a filosofia de Aristóteles: O tratado 

de arquitectura de Scamozzi, a Idea, é sobrecarregado com citações de Platão e Aristóteles. (...). As citações na Idea 

mostram que ele estava, mais ou menos, familiarizado com grande parte da obra de Platão e Aristóteles. (MITROVIC; 

SENES, 2002: 199)185 

No Livro I, Scamozzi reúne de início um conjunto de considerações genéricas sobre a Arquitectura, 

a sua natureza e História, assim como sobre as exigências intelectuais, culturais e morais da 

profissão do arquitecto. De seguida discorre a respeito dos princípios directores da Arquitectura, 

caracterizando-os consoante dizem respeito à concepção ou à prática. Deixando claro no prólogo 

que escreve para leitores cultos, Scamozzi mostra-se confiante quando concebe a Arquitectura 

como uma ciência que conta com as suas próprias leis, certas e indiscutíveis, comandadas pela 

“razão”. Porém este apriorismo, que proporciona à teoria da Arquitectura um regresso a uma base 

objectiva, separando a Arquitectura das artes mecânicas em consequência do vínculo do projecto 

e da ideia com as matemáticas, conduz Scamozzi a uma sistematização universal em que se inserem 

também os dados procedentes de todas e cada uma das experiências arquitectónicas, incluindo o 

cânone medieval das artes liberais e das artes mecânicas. Em alusão ao ornamento, Scamozzi 

descreve a Arquitectura como a primeira e mais sublime de entre as ciências, visto que é ela que 

em exclusivo serve de ornato do mundo e da ordem a todas as coisas.186 

Fruto da observação acumulada durante as viagens ao estrangeiro, Scamozzi apresenta um amplo 

quadro geográfico e histórico da realidade da Arquitectura, transformando e alargando de modo 

análogo a concepção albertiana da História, integrando, ao mesmo tempo a lição de Vasari. A 

Arquitectura e a teoria que a auxilia, ecoam na História, recuando até à época dos gregos e de 

                                                
 

184 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
185 Branko MITROVIC; Vittoria SENES. 2002. “Vicenzo Scamozzi’s Annotations to Daniele Barbaro’s Commentary on Vitruvius’s ‘De 
Architectura’”. Annali di Architettura n.º 14. Vicenza. São vários os estudiosos recentes a atestar a influência destes filósofos gregos na 
obra de Scamozzi. Aline Payne sugere uma sólida interpretação aristotélica de Scamozzi. (PAYNE, 1999: 214-235). Cfr., Aline PAYNE. 
1999. The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press. Contrariando esta perspectiva, Carmine 
Jannaco afirma que a visão de Scamozzi era predominantemente platónica. (JANNACO, 1961: 46-60). Cfr., Carmine JANNACO. 1961. 
“Barroco e razionalismo nel trattato d´architettura di Vicenzo Scamozzi”. Studi secenteschi II. Torino 
186 Scamozzi procura através do seu aristotelismo militante fazer um encontro da Arquitectura com o acto supremo de Deus. Deus é a 
figura transcendente ao mundo, e por sua vontade (divina) a Arquitectura tornou-se a realidade imanente desse mundo. 
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Sileno que em conformidade com Vitrúvio, foi o primeiro a ter a consciência para escrever sobre 

a Arquitectura, apontando o caminho para muitos outros. A Idea, reúne assim a História da 

Arquitectura Antiga – que só ao Alberti interessara – com a História da Arquitectura moderna. A 

propósito desta última, Scamozzi apologético, sublima a supremacia da Itália para com as restantes 

nações, (...) muita atrás da nossa Itália. (SCAMOZZI, 1964: 10)187 O processo de elaboração do projecto 

de Arquitectura é para Scamozzi uma diligência pretensiosamente científica, justificada pela 

correspondência de uma trindade sistémica; em que a invenção decorre da matemática aplicada, o 

desenho estabelece a forma e o arquitecto é o saber enciclopédico. Scamozzi revela-se um 

pragmático na abordagem ao tema do relacionamento profissional do arquitecto. Reconhecendo a 

existência de sentimentos antagónicos, ele considera que a política do arquitecto deve consistir na 

alternativa entre escolher, servir um (...) Príncipe absoluto, ou viver, (...) na simples liberdade e própria vontade, 

(SCAMOZZI, 1964: 17)188 sublinhando, todavia, que servir um monarca absoluto será aceitável, 

enquanto este se mostrar generoso e virtuoso. 

Identificado com as abordagens elementares do Renascimento, Scamozzi estabelece um paralelo 

entre o corpo humano e a Arquitectura. Comentando a “figura vitruviana”, [Fig.11] o reconhecido 

arquétipo das leis da geometria, ele estabelece uma comparação entre as formas ideais da geometria 

– formas artificiais – e as do corpo humano - formas naturais, de maneira a poder substanciar a 

superação de ambas por intermédio de um terceiro género, a Arquitectura. Scamozzi aparenta 

assim outorgar à Arquitectura uma dupla filiação, sugerindo que as formas arquitectónicas podem 

ser consideradas como um compromisso entre as formas artificias e naturais. Ao contrário das 

artes plásticas que tomam como modelo a natureza, a Arquitectura possibilita ao arquitecto, criar 

de acordo com as suas capacidades intelectuais e, projectar em conformidade com as formas básicas 

da geometria. A concepção do arquitecto, apoiada justamente neste léxico formal, permite que as 

suas atribuições sejam comparáveis com as do matemático e do filósofo. Deste modo, os projectos 

de Arquitectura devem procurar ser simples e inteligíveis e, sobretudo, empregarem o ângulo recto. 

A forma circular e as outras formas regulares são igualmente admissíveis, visto que, Scamozzi ajuíza 

estarem em concordância com a natureza. Patenteando uma rejeição ao Barroco, Scamozzi alvitra 

que as linhas sinuosas, os planos quebrados e os outros ângulos, que não o recto, são uma 

indignidade contra a natureza, uma irracionalidade, contribuindo para a criação da (...) fealdade da 

visão. (SCAMOZZI, 1964: 46)189 

Os cinco livros seguintes são dedicados por Scamozzi à edificatione, encontrando-se articulados, 

entre si, através da oposição entre a forma e a matéria. Como conferimos anteriormente, esta 
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oposição, é o testemunho do vínculo do autor da Idea, à filosofia de Aristóteles e à afinidade análoga 

que sustenta a construção da primeira parte do tratado de Alberti. A concepção profundamente 

intelectual da actividade do arquitecto, apresentada por Scamozzi, em oposição à do operário da 

construção, faz com que ele aplique este esquema dicotómico ao agregado da edificação. As regras 

alusivas às necessidades da cidade do Livro II, da comodidade dos edifícios privados do Livro III e 

do prazer estético das Ordens do Livro VI, são analisadas de modo contínuo, ao focar-se na forma. 

Constituindo um conjunto textual homogéneo, estes três livros “formais”, garantem em si uma 

autonomia ao tratado e resumem o pensamento teórico da actividade edificadora de Scamozzi. 

Ainda que a forma não seja separável da matéria, o cuidado de estabelecer um conjunto de regras 

formais e abstractas, não impede Scamozzi de mencionar ao longo destes livros “formais”, um 

conjunto de problemas concretos, aos quais procura dar resposta. A dialéctica aristotélica da forma 

e da matéria articula de modo idêntico o texto dos livros “materiais” seguintes. Demarcando-se de 

qualquer referência a um manual profissional, o Livro VII estuda a matéria, não pelo seu valor 

matérico tangível, mas, enquanto matéria inteligível e controlável pelo arquitecto. Por último, o 

Livro VIII conclui a sequência da lógica aristotélica, sugerindo as regras que superintendem a união 

da forma e da matéria, enquanto acto de edificar todos os géneros de edifícios. 

Debruçando-se sobre o campo das necessidades da geografia física e da climatologia, o Livro II 

permite a Scamozzi justificar a preeminência da Itália no campo da Arquitectura em função dos 

atributos da sua natureza geográfica, localizada no centro da Europa, território mãe da humanidade. 

Ele descreve a Itália, com algum chauvinismo, como o primeiro lugar num quadro de hierarquia com 

as restantes partes do mundo, recorrendo às considerações análogas usadas no De Architectura por 

Vitrúvio, para justificar o domínio de Roma sobre o mundo. (SCAMOZZI, 1964: 100)190 De acordo 

com Scamozzi, as características climáticas desvantajosas dos países, têm repercussões negativas no 

comportamento da população e nas suas manifestações arquitectónicas. A cidade e os atributos da 

geografia física são reintroduzidos e aprofundados por ele, ao adoptar os traços estruturais 

essenciais da perspectiva vitruviana, no que concerne à cidade e, a óptica albertiana no que se refere 

à capacidade da Arquitectura na construção do território. A preocupação com a acção do vento 

no domínio das necessidades de planeamento da cidade, exposta no tratado scamozziano, é idêntica 

às cautelas colocadas pelo texto de Vitrúvio. 

De forma similar, o traçado ortogonal da cidade acata as directrizes do modelo de Cataneo (1510-

1574), ainda que Scamozzi tenha consubstanciado a malha com maior complexidade e variabilidade, 

de maneira a obter diferentes dimensões nas praças urbanas e quarteirões. A estrutura linear das 

ruas e praças é apresentada como o elemento determinante para as medidas dos quarteirões, 

                                                
 

190 Vicenzo SCAMOZZI. 1964. op. cit. 
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pondo, assim, em destaque a morfologia dos espaços públicos na configuração da cidade. Scamozzi 

detém-se também no estudo da construção de fortificações. Preocupado com os cuidados da defesa 

militar da cidade, Scamozzi encontra na necessidade de segurança, o pretexto para determinar os 

limites da cidade e apresentá-la como um todo homogéneo. O plano de Palmanova, atribuído a 

Scamozzi em parceria com Giulio Savorgnan, é o paradigma de uma das poucas cidades ideais, 

realizadas no final do século XVI - com início em 1593 - inspiradas nos projectos teóricos que nunca 

saíram do papel no Quattrocento italiano. À margem da controvérsia histórica suscitada pelo grau 

de participação de Scamozzi no projecto de Palmanova,191 a estrutura desta cidade manifesta a 

incapacidade do arquitecto italiano conseguir impor o seu sistema rectiforme aos engenheiros 

militares especializados em fortificações, partidários unânimes da opção pelo sistema radial. 

O Livro III é dedicado às edificações privadas, prosseguindo com a abordagem das regras da 

comodidade que Scamozzi introduzira na segunda parte do Livro II. Circunstanciado de acordo com 

a estruturação do tratado, o Livro III da Idea, limita-se a analisar em exclusivo a construção de 

palácios e villas. Scamozzi afigura o tema da construção das residências, confiando mais nos 

testemunhos detalhados dos escritos dos tratadistas precedentes do que nos vestígios construídos 

da Antiguidade. As realizações do passado apresentam-se ao arquitecto veneziano como um 

exercício de mero interesse arqueológico. Elas deixaram de ter sentido em termos de uso. A 

mitologia histórica da casa original é continuada e concluída pela História real das modificações da 

casa, durante, e desde a Antiguidade. Scamozzi faz um distinguo, opondo os elementos da habitação 

antiga que a tradição manteve actuais (caso do átrio) aos que, (...) a sua forma ou uso distintos fizeram cair 

praticamente em desuso ou no esquecimento. (SCAMOZZI, 1964: 206)192 A anterioridade tratadística é útil 

ao homem culto que se propõe um estudo histórica da casa. Esta vantagem permite a Scamozzi 

socorrer-se do exemplo da planta que ilustrara a casa grega no livro II de Palladio, para com uma 

ligeira variante, instruir a sua própria reconstrução da habitação helénica. Do mesmo modo, 

Scamozzi não se priva das auto-citações, ele aproveita a ocasião para publicar alguns dos seus 

projectos neste livro. São os desenhos dos edifícios que o arquitecto construiu e que não se 

constituindo como elementos de um catálogo, propõem a ilustração do modo de funcionamento 

dos modelos. Os modelos destinam-se a explicitar pela representação biplanar, como é que o 

                                                
 

191 A polémica sobre a autoria do projecto da cidade de Palmanova, tem permitido aos historiadores à luz de novos argumentos, 
questionar o contributo de Scamozzi no projecto, reequacionando-o como uma provável obra conjunta de vários arquitectos. Esta é a 
opinião de Horst De La Croix, que vê no exemplo deste projecto urbanístico do século XVI, a afirmação de uma nova metodologia 
urbana, desenvolvida, envolvendo a participação disciplinar de vários arquitectos e engenheiros especializados em fortificações de 
carácter militar. (La CROIX, 1966: 23-41). Cfr., Horst De La CROIX. 1966. “Palmanova: A Study in Sixteenth Century Urbanism”. Saggi 
e Memorie di storia dell’arte nº5. Firenze: Leo S. Olschki Editore. Na mesma linha, Hanno-Walter Kruft defende que o projecto conhecido 
para uma cidade ideal de Scamozzi, é na realidade o seu projecto para Palmanova, aquele que fora recusado pela comissão de obras e 
assim impedido se ser construído. (KRUFT, 1990a: 128). Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
192 Vicenzo SCAMOZZI. 1964). op. cit. 
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funcional soube verter no espaço tridimensional um conjunto de necessidades e de exigências da 

comodidade doméstica. 

O modo de pensar racional e cognoscente de Scamozzi sobressai no Livro VI, dedicado às Ordens 

necessárias à ornamentação exterior e interior. A abordagem das Ordens, permite-lhe 

redireccionar idiossincraticamente a definição de “ordem” que a precedente teoria da Arquitectura 

empregara com referência aos géneros das Ordens arquitectónicas. Esta revisão semântica da 

“ordem”, dá a Scamozzi, uma capacidade de sintaxe discursiva com um duplo significado. A “ordem” 

a que ele se refere é a “ordem” cosmológica e racional que comanda a máquina do mundo surgida 

do caos, a mesmíssima “ordem” a que aspira a Arquitectura enquanto resultante da ciência. As 

Ordens arquitectónicas estão, assim, submetidas ao significado apriorístico desta “ordem”, 

alavancada por Scamozzi, como o princípio racional da acção do mundo e da natureza. Para a 

representação das cinco Ordens, ele baseia-se no reconhecimento crítico nas regras de Serlio e 

Vignola. Contudo, ele deseja alargar a base conceptual oferecida pelos dois visados autores. As 

cinco Ordens da Arquitectura são na constância do relato heróico da Ideia, representadas como 

formando parte integrante do primórdio da natureza, consagradas por Deus, e como tal 

constituintes de uma realidade imutável. A apologia da História e da “naturalização”, concede a 

Scamozzi a justificação para a fixação do número de Ordens em cinco, por forma a obter um valor 

hierárquico absoluto, em sincretismo com a formação do cânone de Serlio e a sistematização de 

Vignola.193 No seu intuito de racionalizar a Arquitectura, Scamozzi impõe a necessidade normativa 

de expurgar desta disciplina os números irracionais, obrigando as diferentes partes, mas, sobretudo, 

as proporções das colunas a estabelecer uma relação matemática de números racionais. 

O Livro VII aborda a teoria dos materiais e a relação destes com as formas. Scamozzi perspicaz 

afirmar que a matéria autónoma não possui nenhuma forma. Informes, os diferentes materiais têm, 

no entanto, qualidades inerentes admissíveis na determinação de algumas formas. Assim, é 

inverosímil que se consiga a totalidade das formas com qualquer material. Acaso exista uma forma 

agregada a um determinado material, este deverá ser aplicado em exclusivo naquela forma. A forma 

está presente por si mesma em resultado da vontade e da razão, ao contrário do material que é 

carente de forma e de entendimento. Scamozzi termina o raciocínio concluindo que só na forma a 

matéria alcança a sua perfeição. (SCAMOZZI, 1964: 174)194 

Os axiomas scamozzianos reverberam o pensamento neoplatónico, prosseguindo com as reflexões 

formuladas anteriormente por Daniello Barbaro (1513-70) e as considerações deste, sobre a 

                                                
 

193 A rigidez da abordagem de Scamozzi é o resultado provável da experiência obtida com o seu distanciado interesse geográfico pela 
Arquitectura que o levara a viajar por diferentes países europeus. Conhecedor da “L’architecture” de Philibert Delorme, publicada em 
1567 e da sua intenção em ampliar o cânone a seis Ordens, incluindo assim uma Ordem francesa, Scamozzi terá procurado reagir a esta 
e plausivelmente a outras liberalizações canónicas, expondo uma dogmatização racionalizada das suas Ordens. 
194 Vicenzo SCAMOZZI. 1964. op. cit. 
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imputação da forma em resultado da aplicação da razão.195 Scamozzi parece equacionar de modo 

consciente a predisposição dos materiais para a determinação do estudo das formas e estruturas 

arquitectónicas, atribuindo ao arquitecto essa delicada missão de não (...) violentar a matéria e de 

restringir pela sua vontade, (...) as coisas criadas pela natureza, quando o desígnio é executar (...) as formas 

que ele (arquitecto) deseja. (SCAMOZZI, 1964: 174)196 Esta posição atesta de modo unívoco e, 

portanto, sem ambiguidade, a base subjacente do discurso teórico de Scamozzi, apoiado no 

desenvolvimento moral e cognitivo dos critérios científico-matemáticos da práxis projectual do 

arquitecto, e, em que, o emprego dos materiais respeita sem restrições nem distorções, o mesmo 

rigor epistemológico, acatando a racionalidade técnica e científica das propriedades específicas - 

físico-químicas - da matéria. A precursora posição teórica e experimental de Scamozzi, será apenas 

verdadeiramente validada no século XX, a partir das discussões críticas e emancipatórias da 

Deustcher Werkbund de Hermann Muthesius.  

Ao contrário de Palladio, Scamozzi elabora um plano do tratado que possibilite o seu desenrolar 

formal, partindo dos aspectos teóricos gerais até culminar nos aspectos práticos particulares. O 

Livro VIII termina, assim, este processo, ao descrever os procedimentos para a realização, num 

lugar indeterminado, dos diferentes géneros de edifícios e das orientações que os regem das 

fundações até às suas coberturas. Scamozzi utiliza o axioma do edifício-corpo para atestar os 

preceitos das suas construções e comprovar um sistema de práticas, que ele enigmaticamente 

considera ocultadas pelos arquitectos. O processo de construção estriba-se no relato com origem 

sistémica em dois universos mentais, dissociados, mas, não totalmente divergentes, que tanto 

remetem casuisticamente para a História natural da Antiguidade, como encaminham para a obra 

crítica da modernidade. A fronteira que separa o construído do homem do domínio dos outros 

seres vivos já não é balizável. Laicizando os princípios fundamentais da prática, porque os primeiros 

homens terão sido inspirados pelos animais construtores, Scamozzi rompe com o divino 

miraculoso, o que lhe permite justificar deste modo as origens e a dissensão das modulações 

introduzidas no espaço habitado pela narrativa histórica do autor-herói: a História do arquitecto. 

O cometido aristotelismo possibilita que Scamozzi dê ao arquitecto uma dimensão transcendental, 

convertendo-o numa divindade holística a rivalizar com a natureza. 

Podemos atribuir a Scamozzi o papel de continuador e divulgador do pragmatismo de Palladio, seu 

exemplo e mestre, contudo, quando publica a sua L’idea della architecttura universale, ele vai superar 

o preceptor ao introduzir no domínio disciplinar uma nova dimensão teórica que tem como 

                                                
 

195 Para Daniello Barbaro a matéria não era mais do que um simples “lo essere” (ser), deste modo ele imputava à Arquitectura “il bene 
essere” (bem ser), a ordenação da matéria através da razão, ou seja, por meio da proporcionalidade. Barbaro condicionando a acção, 
afirmava que muitas das vezes os defeitos da matéria, não respondem às exigências da arte. (BARBARO, 1567: 4). Cfr., Daniello BARBARO. 
1567. Pollio, Marcus Vitruvio, I dieci libri dell’ architettura. Venezia: Francesco Marcolini 
196 Vicenzo SCAMOZZI. 1964. op. cit. 
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objectivo principal, a compreensão das bases conceptuais de uma Arquitectura universal, capaz de 

romper com o enfoque atomístico e normativo que a maioria dos tratados precedentes ofereceram 

da disciplina arquitectónica. A abordagem que Scamozzi faz da Arquitectura é ainda imposta pela 

autoridade da doutrina Clássica, mas, ao racionalizar o problema teórico da criação arquitectónica, 

ele revela uma consciência histórica que lhe proporciona algum distanciamento, para do geral ou 

do todo abstracto da ideia-forma, poder alcançar o particular da forma-ideia materializada. Ao 

encarar o acto construtor na totalidade das suas dimensões, reflectido num ideal histórico-

filosófico, o tratado de Scamozzi desenvolve uma nova hermenêutica arquitectónica, portadora de 

uma probidade genealógica para a compreensão ecléctica das futuras sínteses formais da 

Arquitectura. Hanno-Walter Kruft, reconhecendo a importância charneira de Scamozzi na revisão 

epistémica da Arquitectura do século XVII, conclui: Scamozzi é ao mesmo tempo o ponto final do 

Renascimento, a reacção à teoria da arte “maneirista” de Lomazzo e Zuccari, a rejeição do Barroco inicial e o anúncio 

de um novo Classicismo. (KRUFT, 1990a: 130)197 

 

 
Fig. 11. Scamozzi. L’idea della architecttura universale. 1615. 
Figura vitruviana 
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2.9    A CONCEPÇÃO DE UM NOVO QUADRO EPISTÉMICO 

O pensador e historiador italiano Benedetto Croce (1866-1952), referindo-se aos processos 

históricos, afirma: (...), a história é a história da mente humana e dos seus ideais, na medida em que eles se 

expandem em teorias e em obras, em práticas e acções morais. (CROCE, 1934, apud BARNES, 1963: 205)198 A 

História da Europa dos Estados-Nação depara-se no limiar do século XVII, com um novo quadro 

de formação dos processos mentais com implicações renovadoras na política, na sociedade, na 

cultura e na religião, e que afectam concomitantemente a realidade arquitectónica. A ruptura com 

a visão e organização do mundo, desencadeada pelo intercâmbio epistolar entre Galileu Galilei 

(1564-1642) e Johannes Kepler (1571-1630), provoca um conjunto de réplicas no processo 

histórico que irá, entre o século XVII e XVIII, abrir uma crise intermitente de constante afastamento 

e reaproximação da Arquitectura ao ideário Clássico. De início, a consistência emergente do 

Barroco vai estimular a oposição ao Maneirismo por intermédio da normatividade Clássica e 

propiciar a linhagem de um tipo de Arquitectura original, porém, amiúde matizada por ligações 

formais ao passado. É um intervalo temporal de antagonismos reactivos em que o Barroco 

personifica uma resistência activa ao Classicismo do Renascimento e em que, mais tarde, o 

Neoclassicismo representará uma reacção ao Barroco, num desejado sentimento de regresso ao 

passado e recuperação do Clássico. São, portanto, dois os tempos, um no ocaso do Seiscentos e 

outro em finais do século seguinte, marcados por um ciclo de dúvidas e certezas a respeito da 

validade do sistema de ideias Clássicas. 

O primeiro é um tempo sincrónico assinalado pelo sentimento, de que, apesar do avanço científico 

representado pelo Renascimento, o papel do Classicismo na alavancagem deste progresso, se tinha 

esgotado na capacidade de continuar a oferecer as soluções às dúvidas do Homem. A formulação 

da nova tese do universo, expandira o mundo para além dos limites do empírico e o indivíduo anseia 

agora experimentar um novo tipo de conexão com o divino e o transcendente. A voluptuosidade 

das formas e o espaço elíptico do Barroco, repudiam o número e a geometria, quebrando o elo 

euclidiano entre o humano e o divino. 

O segundo é um tempo diacrónico de libertação do artesanato e da técnica às suas tradicionais 

federações ao esotérico. A disciplina da Arquitectura começa a ser encarada pelos arquitectos 

como um desafio técnico, com problemas e complexidades anexas, só possíveis de resolver com o 

auxílio dos dois instrumentos conceptuais desfiliados pelo Barroco, o número e a geometria. Esta 
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Dover Publications 



 p.88 

natureza resiliente do envolvimento a dois tempos, do número e da geometria, estimula e consolida 

a ruptura ideológica que conduzirá a um novo “quadro epistémico”, premonitório das dissociações, 

entre arte e Arquitectura, e entre ciência e técnica, que ocorrerão ao longo do século XVIII. No 

novo quadro, a defesa da dimensão transcendental do pensamento e acção humana, terá como 

impulso, o recurso à apologia do mito da Natureza Divina, influenciada, segundo Alberto Pérez-

Gómez pelas acções de Isaac Newton (1643-1727) que, (...) abriu caminho para a sistematização e 

matematização do conhecimento, um saber que, (...) pode ser derivado da observação dos fenómenos naturais. 

(PÉREZ-GÓMEZ, 1984: 11)199 

 

2.10    GUARINI. O RELATIVISMO ESTÉTICO DA EXPRESSÃO ARQUITECTÓNICA 

Exceptuando a obra de Scamozzi, apenas no último quartel século XVII, se publicarão em Itália uma 

nova série de escritos com relevância sobre a teoria da Arquitectura. Guarino Guarini (1624-83) é 

o autor destes escritos, a par de outros sobre matemática, filosofia e teologia, indicativos da 

versatilidade e da profunda erudição, deste religioso da Ordem dos Teatinos. O ingresso como 

noviço da Ordem, desencadeia em Guarini um inusitado interesse pela Arquitectura Antiga e 

moderna, levando-o em simultâneo com o ensino, a encetar uma carreira de arquitecto supervisor 

na construção das igrejas teatinas, num périplo, que após a estada em Roma, irá iniciar por várias 

cidades europeias; Modena, Messina, Paris, provavelmente Lisboa,200 mas, sobretudo em Turim. Na 

etapa final da vida, a ampla experiência arquitectónica permite a Guarini encetar a elaboração de 

um tratado com carácter monográfico, desafortunadamente interrompido com a sua morte. Em 

1686, escassos três anos após o decesso, são publicadas as ilustrações das Ordens arquitectónicas 

e a reprodução das obras de Guarini. Será necessário esperar até 1737, para que fruto da redacção 

de Bernardo Vittone (1704-70), uma nova edição póstuma, [Fig.12] faça a compilação da totalidade 

dos trabalhos previstos inicialmente por Guarino Guarini para o seu tratado de Arquitectura, o 

Architettura civile. 

                                                
 

199 Alberto PÉREZ-GÓMEZ. 1984. Architecture and the Crisis of Modern Science. Cambridge. Mass.: The MIT Press 
200 A presença de Guarini em Portugal é um tema que suscita dúvidas junto dos estudiosos da Arquitectura Portuguesa, principalmente 
pela ausência de documentação que permita sustentar essa tese. A primeira referência documental da proximidade de Guarino Guarini 
com Portugal é de 1665, ano em que Guarini publica o seu tratado “Placita Philosophica” em Paris, dedicando-o ao embaixador Português 
nas Cortes de França e Inglaterra, Francisco de Mello Torres, Marquês de Sande (1620-67). A segunda referência documental, coincide 
com a data da publicação dos desenhos de Arquitectura de Guarini em 1686, entre os quais, são pela primeira vez publicados os planos 
das plantas e das secções da igreja Teatina de Santa Maria da Divina Esperança em Lisboa, destacando-se pela forma elaborada como são 
apresentados, dando a entender que corresponderiam a um esquema mais aturado com vista à sua construção. Durante muito tempo, 
nos meios académicos acreditou-se que a igreja de Guarini em Lisboa fora construída tendo ruído com o colapso da Baixa de Lisboa no 
terramoto de 1755. Hoje é possível afirmar que a igreja nunca foi edificada. Sabemos com base em documentação que a igreja era parte 
integrante de um projecto mais abrangente da Casa Teatina em Lisboa, e que por vicissitudes várias nunca foi possível iniciar-se a sua 
construção. (VARELA GOMES, 1993: 73-82). Cfr., Paulo VARELA GOMES. 1993. “As Iniciativas Arquitectónicas dos Teatinos em Lisboa, 
1648-1698 (mais alguns elementos)”. Penélope nº 9/10. Lisboa: Edições Cosmos; ou (MOREIRA, 1989: 215-17). Rafael MOREIRA. 1989. 
“Guarini”. In Dicionário da Arte Barroca em Portugal, José F. Pereira; Pedro Pereira. Lisboa: Editorial Presença 
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O Architettura civile patenteia a importância da faceta teórica e prática de Guarini, posicionando-o 

na opinião de Domingos Tavares, em (...) particular relevância na história da arquitectura ocidental, por ter 

colocado várias questões relacionadas com a ideia de que os esquemas das linguagens clássicas não são imutáveis e 

podem ser corrigidos em função das necessidades do tempo moderno, incluindo a exploração de variantes dinâmicas 

para as diferentes formas dos templos. (TAVARES, 2010: 12)201 Guarini promove uma ligação com a 

Arquitectura, em que a determinação do seu significado é estabelecida através da matematização e 

da sistematização dos processos formais. A concepção guariniana da estrutura é alavancada pelo 

exame das medidas e da regularidade geométrica dos edifícios, resultado paciente da amadurecida 

pesquisa realizada por ele, dos métodos utilizados em França para o cálculo formal das intrincadas 

estruturas de cantaria. A técnica estereotómica desenvolvida por Philibert Delorme, a 

contemporaneidade da geometria cartesiana, assim, como, a adaptação dessa geometria à 

estereotomia feita por Girard Desargues (1591-1661), cativam a atenção do estudioso padre 

Guarini, um teórico metódico, profundo conhecedor da literatura sobre a matemática e a teoria da 

Arquitectura. O Architettura civile passa, deste modo, por direito próprio, a figurar no rol da 

tratadística disciplinar da Arquitectura como um dos primeiros textos científicos da Época Moderna. 

O texto de Guarini está dividido em cinco livros, pressupondo (...) uma lúcida exposição da matéria 

desenvolvida com o rigor de uma demonstração matemática, sem divagações ou digressões longas. (CARBONERI, 

1997: 284)202 No discurso analítico de Guarini coexistem; a ligação entre passagens extraídas de 

Vitrúvio, os grandes teóricos renascentistas e alguns dos seus contemporâneos,203 a necessidade de 

conexão com as ciências da matemática e os pressupostos racionais do pensamento filosófico e, a 

adequada carga inovadora da investigação dos dados experimentais. Tal como a maioria dos 

teóricos predecessores, Guarini considera também a Arquitectura como uma ciência, cujo 

conhecimento exige do arquitecto uma vasta formação disciplinar nas ciências e nas artes, mas 

sobretudo aptidões para a matemática e a geometria, porque (...) a arquitectura enquanto realização que 

utiliza as medidas em todas as suas operações, depende da geometria. (GUARINI, 1968: 10)204 

A ênfase dado à geometria no contexto dos princípios da Arquitectura, tem para Guarini como 

objectivo, avultar a importância do desenho. Em conformidade com Alberti, ele sustenta a 

                                                
 

201 Domingos TAVARES. 2010. Guarino Guarini - geometrias arquitectónicas. Porto: Dafne Editora 
202 Nino CARBONERI. 1997. “Guarino Guarini y su tratado”. In Historia de la arquitectura: Antología crítica, Luciano Patetta. Madrid: 
Celeste Ediciones 
203 Guarini dá um particular destaque às obras de Philibert Delorme e Roland Fréart de Chambray e às dos contemporâneos C.F. Millet 
de Chalés e Caramuel. A propósito da obra do espanhol Juan Caramuel y Lobkowitz “Architectura civil recta y obliqua, considerada y 
dibuxada en el Templo de Jerusalém...” (1678) a atenção do arquitecto Teatino geraria encrespada crítica. A polémica entre os dois autores 
tem origem nos estudos das plantas dos pátios e colunatas circulares de Caramuel, e da conclusão a que este chegara, de que a posição 
relativa de cada coluna em relação ao centro do espaço circular era determinante e que enquanto tal, isso deveria reflectir-se na própria 
estrutura geométrica do fuste da coluna. Caramuel advogava assim uma distorção no diâmetro das colunas. Esta postura de 
transformação dos fustes circulares em elípticos era incompreensível para Guarini, preocupado em conjugar com rigor matemático os 
princípios geométricos estruturadores da forma. (OECHSLIN, 1990: 77-90). Cfr., Werner. OECHSLIN.1990. “Anotaciones a Guarino 
Guarini Y a Juan Caramuel de Lobkowitz”. Anales de Arquitectura 2. Valladolid: Universidad de Valladolid 
204 Guarino GUARINI. 1968. Architettura civile, (1737). Milano: Il Polifilo 
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separação entre o projecto de um edifício – idee - e a sua realização - escuzione. Sintagmático, 

Guarini faz a utilização parcial dos critérios vitruvianos da Arquitectura, reinterpretando-os como 

preceitos do exercício de desenho, de modo a acentuar assim a relevância dada por si ao projecto. 

Dos conceitos enunciados por Vitrúvio, Guarini adopta quatro; a sodezza – solidez -, a eurythmia – 

ornamento -, a simmetria – proporção - e a distribuzione – distribuição -, destacando de entre eles, 

de maneira sublinhada, a importância da condição construtiva – sodezza - e funcional – distribuzione 

- na Arquitectura, pois ela deve em primeiro lugar relacionar-se com a comodidade. Perfilhando a 

opinião dos teóricos franceses do século XVII, Guarini considera que a beleza na Arquitectura, é 

um valor abrangente, governado por hábitos nacionais de acordo com as necessidades individuais 

dos utilizadores. 

Guarini aprofunda a perspectiva histórica com cepticismo e olhar crítico em relação à Antiguidade 

e às teorias dos “modernos” da tratadística do século XVI. Para ele estes estratos cronológicos da 

História não acarretam modelos normativos, assim, como de modo análogo, as regras de Vitrúvio 

e Vignola têm um carácter flexível e não vinculativo. Epistemologicamente consciente da 

importância para o olhar dessacralizado do mundo medieval, Guarini assume as renovadas 

idiossincrasias da superação dos dogmas Clássicos, com uma postura dialéctica em que o conceito 

de desenvolvimento é sujeito à concertação entre o papel do homem nas modificações dos seus 

costumes e necessidades e, a irrevogável adaptação da Arquitectura a tais mudanças. A arquitectura 

pode corrigir as normas antigas e inventar umas novas, observa Guarini, concordando com o envolvimento 

da actividade construtiva na evolução geral dos costumes, (...) mudando os hábitos dos homens, deve dizer-

se, consequentemente, que a arquitectura ordenada para a sua utilidade deve ser alterada. Com espírito 

pragmático, Guarini procura ainda corroborar as suas asseverações no exemplo de outras práxis. 

Se (...) as novas máquinas de fogo, forçaram a Arquitectura militar a mudanças radicais face à 

Antiguidade, então, (...) não deverá parecer algo estranho que a Arquitectura Civil também se modifique em algumas 

partes. (GUARINI, 1968: 15-6)205 Esta abordagem de Guarini afigura uma transposição ético-estética 

das perspectivas do dogmatismo abstracto, prescritas pela tratadística pretérita, originando um 

“corte epistemológico”206 decisivo para a teoria da Arquitectura, pois esta pôde, finalmente, 

libertar-se da paralisia tardo-renascentista e assim reclamar a formação das singularidades de uma 

teoria para o Barroco. 

                                                
 

205 Guarino GUARINI. 1968. op. cit. 
206 Anotemos que “corte epistemológico” corresponde, neste contexto, àquilo que gerou uma evolução ou evoluções decisivas para a 
narrativa do discurso teórico. A teoria tardo-renascentista foi sujeita a ‘transformações internas’ provenientes da constatação da sua 
própria insuficiência para dar respostas às necessidades dos paradigmas do momento cultural. Essa constatação articulada em direcção 
a um estádio gnóstico de amadurecimento, impeliu a teoria a procurar uma rectificação, quer porque os seus métodos e princípios já a 
não satisfaziam, quer porque o objecto real visado pelos mesmos (Barroco), lhe surgia com um grau de originalidade e complexidade 
que ultrapassara a relatividade do seu “quadro sociocultural” de referência e exigia uma superação dialéctica. (MOLES, 1967: 75). Cfr., 
Abraham A. MOLES. 1967. Sociodynamique de Ia culture. Paris: Mouton 
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A ideia da evolução ecuménica dos costumes aplica-se de igual modo para a validade das proporções 

e da simetria. Guarini vê nestes preceitos Clássicos uma flexibilidade atinente às possibilidades de 

activação da experiência sensorial da Arquitectura. As inflexões das proporções e da simetria são 

legítimas quando em auxílio da percepção sensorial. O exercício a favor da aparência, concede ao 

arquitecto a oportunidade de levar a cabo a correcção óptica, seja por ampliação ou redução do 

campo perspectivo.207 Contudo, Guarini admite a necessidade de conferir com exactidão as 

proporções antes de afastar delas o espírito Clássico, mais do que a racionalidade do acto 

construtivo e espacial, ele procura a exaltação da fruída emoção estética. Assim, a decisão do 

desenho é tomada tendo em consideração o ponto de vista do observador – utilizador -, condição 

sine qua non para demonstrar a propensão autónoma do Barroco. A visão do desenvolvimento 

arquitectónico com a consequente flexibilidade para estabelecer novas regras, impregna o discurso 

de Guarini de relativismo estético. Ele utiliza a consciência histórica para poder perfilar os conflitos 

necessários para a formação das identidades estéticas e as comutações semióticas daí resultantes. 

O axioma proposto é simples, do mesmo modo que a Arquitectura Romana não era da simpatia 

dos Godos, também a Arquitectura Gótica não é do agrado do presente. Assim, Guarini não hesita 

em alargar o número de Ordens arquitectónicas e modificar as suas proporções, quando para ele 

é essencial evidenciar os motivos da génese semântica da sua própria linguagem. Posição congénita 

partilhada dos tratadistas estrangeiros, presentes no Architettura civile, sobretudo de Philibert 

Delorme, e que permitem a Guarini uma dimensão mais ampla e franca do seu texto, libertando-o 

aos constrangimentos da tradição italiana do século XVI. 

Ao expor a sua regole generali, Guarini diferencia em grupos de três as Ordens dóricas, jónicas e 

coríntias, incluindo entre estas Ordens gregas, as duas Ordens latinas, toscana e compósita. No 

entanto, mesmo a sua emancipação às inibições das regras Clássicas tem um limite, receoso de um 

tratamento excessivamente “livre”, Guarini dá indicações precisas sobre as proporções das Ordens. 

[Fig.13] Num outro apartado, Guarini fala da ordine gótica, escudado pela atribuição anterior de 

Caramuel (1606-82) da categoria de Ordem ao Gótico, uma Ordem de (...) adorável subtileza (...) 

totalmente oposta à da Arquitectura Romana. (GUARINI, 1968, 208)208 Recorrendo às observações das 

passagens por França, Espanha e Itália, Guarini, acutilante, recorre a vários exemplos para descrever 

as qualidades diáfanas e imponderáveis da Arquitectura Gótica, justificando assim as influências na 

sua própria Arquitectura. Empenhado numa reabilitação da Arquitectura Gótica, Guarini acabará 

por propor a precisão de uma análise académica, que teria como finalidade através da comparação, 

poder sublinhar as diferenças do Gótico em relação à Arquitectura Romana. 

                                                
 

207 A visão através do olho humano constitui para Guarini a única referência e garantia do critério de apreciação das proporções, numa 
variação sequencial de impressões e efeitos. 
208 Guarino GUARINI. 1968. op. cit. 
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Ao contrário dos teóricos do Renascimento, Guarini não promove qualquer reflexão sobre o tema 

da cidade ideal. No texto não existem alusões sobre os problemas das relações entre as diferentes 

tipologias dos edifícios e as épocas da construção, assim como menções para a forma de inserção 

de um edifício num contexto anterior. A sua Arquitectura interessada na obtenção de efeitos 

formais de encerramento e convergência espacial, procura mais a excepção do que a integração no 

ambiente urbano. Guarini não ignora a presença da realidade urbana, ele simplesmente aproveita-

se dela em função da prioridade de encenação exterior dos seus edifícios, sem produzir quaisquer 

reflexões sobre a validade das malhas urbanas e a vitalidade da retícula viária. O sentido da realidade 

do ambiente urbano é visto por Guarini como uma essência neutra, no entanto, necessária porque 

constitui uma espécie de diaporama do ideal arquitectónico que ele procura. A lógica da sequência 

dos edifícios de uma cidade tem uma função cénica e geométrica, passível de ser corrigida pela 

perspectiva para que a sua repetição não se perca no vazio. Contudo, Guarini ao alienar a teorização 

programática do problema urbano, parece criar, ele próprio um dogma conceptual, pois, quando 

se debruçou no Trattato II sobre o estudo da casa para cidadãos particulares, lembrou para a 

necessidade de uma correlação do edifício com o ambiente físico e humano, de compaginar a 

Arquitectura com o seu contexto. 

A obra teórica, a que se junta a vasta experiência prática de Guarini, relevam a originalidade e o 

brilhantismo de um homem que defende a segunda escolástica de base aristotélica da contra-

reforma católica. O tratado é auxiliado pelo competente domínio da matemática e da filosofia do 

seu autor. Um dos primeiros textos científicos da disciplina arquitectónica do período moderno, a 

Architettura Civile, promove a adopção da geometria projectivada para dar corpo ao teorema do 

cruzamento das linhas paralelas no infinito e, recuperar, assim, a ambição herdada do tempo Gótico 

de elevação simbólica até Deus, com a manipulação da verticalidade do espaço arquitectónico, 

abrindo a oportunidade às possibilidades semiológicas dos sistemas de representação monumentais. 

A teoria da Arquitectura de Guarino Guarini, ainda que inacabada, condensa tanta experiência de 

um homem culto e desvenda um sentido de objectividade crítica, que resulta ser no século XVII, a 

única a distanciar-se dos enfoques renascentistas, apadrinhando um Barroco estribado em padrões 

geométricos, na experiência dos sentidos e na subtileza da expressão formal. Deve-se a Guarini o 

qualificativo de ‘expressão’ aplicado à arquitectura, que é a primeira vez que surge na tratadística, prenunciando o 

sentido da atribuição do qualificativo de barroca a certa arquitectura expressionista moderna, certifica Simões 

Ferreira, concluindo, Guarini encerra o período criativo da teoria da arquitectura em Itália, que a seguir emigraria 

para outras paragens (...). (SIMÕES FERREIRA, 2010: 39)209  

                                                
 

209 J.M. SIMÕES FERREIRA. 2010. op. cit. 
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Fig. 12. Guarino Guarini. Architecttura universale civile. 1737. 
Edição póstuma 

 

 
Fig. 13. Guarino Guarini. Architecttura universale civile. 1737. 
Proporções das Ordens  
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3    A FORMULAÇÃO TEÓRICA FRANCESA ATÉ AO SÉCULO XVIII 

 

Temos progredindo no texto sublinhando a importância central, e diríamos mesmo, exclusiva do 

pensamento italiano na formatação da teoria da Arquitectura no século XV. Nos finais do 

Quattrocento, a visita e o trabalho de artistas italianos, principalmente escultores, irá divulgar este 

pensamento em França, começando a libertá-la do condicionamento histórico do Flamboyant210, 

permitindo que lentamente a Arquitectura incorpore a influência italiana e determine a sua teoria.211 

Fra Giocondo por volta de 1500, dá em Paris palestras sobre Vitrúvio. Uma edição francesa do De 

re aedificatoria de Alberti, surge em 1512. Mais tarde Serlio publica em 1545, também em Paris, o 

seu Livro I e II, com tradução em francês, dando testemunho da sua simpatia para com a tradição 

arquitectónica francesa. Contudo, esta italianização artística e teórica em França, irá a partir de 

mediados século XVI, conduzir a uma resistência por parte de alguns dos principais arquitectos 

franceses, sobretudo, daqueles que tinham vivido em Roma, com o objectivo de estudar 

directamente a Arquitectura da Antiguidade e em consequência, procuraram incorporar esse 

conhecimento, na formulação de uma teoria da Arquitectura de cariz francesa. 

A passagem da Arquitectura francesa dos estilos medievais para uma linguagem Clássica, não se 

caracteriza pela alusão à ideia da obra de autor, como aconteceu em Itália. A inclusão do ideário 

Clássico expressa, sobretudo, uma tendência colectiva para a mudança de ideias e vontades das 

elites francesas e o seu reconhecimento de como esta transformação se vai processar no momento 

em que a cada obra de matriz tradicional se agregam os elementos originados pela necessidade 

moderna de afirmação. A chegada da “Arquitectura do Renascimento” a França, é uma moda 

importada pela vontade da Casa Real, que introduz consigo, mais a leveza do discurso que a 

densidade da teoria, antes a imagem de circunstância do que o saber de como fazer. Ao mesmo 

tempo que os tratadistas italianos discorrem na Corte sobre a modernidade do seu pensamento, 

fora desta, os arquitectos-construtores franceses mais diligentes, começam a incorporar na 

configuração normativa da sua práxis tradicional, os primeiros elementos importados do 

Classicismo. De entre estes arquitectos franceses comprometidos com o ideário Clássico, um nome 

                                                
 

210 O estilo flamboyant ou Gótico flamejante corresponde à fase final da Arquitectura Gótica, nomeadamente a francesa, assim apelidada 
pelos seus tão característicos ornamentos florais, a lembrarem a forma de chamas - do francês flamboyant, “flamejante”. 
211 O modelo renascentista da Arquitectura chega a França, por uma necessidade de actualidade (moda) da Casa Real, fundamentado 
mais na narrativa da crónica noticiosa do que pela espessura da estrutura do um discurso teórico, mais no registo de imagens 
circunstanciais do que no conhecimento da capacidade para o fazer. Enquanto os artistas “requisitados” de Itália discorriam sobre a 
modernidade do seu apor artístico, nos salões da corte, os mestres construtores franceses iam pautando as suas obras com um ecletismo 
atemporal, comandados pelas tradições, alimentando assim a crença no modo gótico em paralelo com o avanço do Classicismo. 
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se irá destacar pela importância da expressão dos traços fundamentais de modernidade dos seus 

escritos sobre a nova Arquitectura. 

 

3.1    DELORME. A EXPERIÊNCIA PRÁTICA E REFLEXIVA 

Philibert Delorme (1510-70) é o autor desses escritos. Entre 1533 e 1536 permanece em Roma 

medindo e estudando as ruínas da Antiguidade Clássica, ao mesmo tempo que se familiariza com as 

obras modernas e estabelece contactos com outros conhecidos arquitectos e humanistas 

contemporâneos. Considerado como o mais influente dos arquitectos franceses do século XVI, a 

teoria da Arquitectura de Delorme, é um inventário da sua experiência arquitectónica prática e 

reflexiva. Partilhando uma tradição italiana, também ele, inicia a composição do seu tratado 

arquitectónico numa fase avançada da sua vida, no momento em que as suas obras mais importantes 

já estavam finalizadas ou próximas da conclusão. O seu primeiro livro, Nouvelles inventions pour bien 

bastir et a petits fraiz, é editado em 1561, assumindo-se como um pequeno manual em que Delorme 

apresenta as suas invenções sobre a construção das estruturas de madeira para a cobertura de 

grandes vãos. Em 1567 dá-se a publicação da sua obra principal, Le premier tome de l’architecture. 

Delorme é concomitantemente, o primeiro não italiano e o primeiro francês, que no século XVI, 

estruturou um tratado genérico sobre a teoria da Arquitectura.212 Para Naomi Miller, o tratado é 

um dos testemunhos arquitectónicas mais “modernos” do Renascimento, (...) uma amálgama de teoria 

e prática, na opinião da autora, mas, que deve muito na sua influência, (...) a Vitrúvio, Alberti e Serlio, assim 

como aos escritos dos humanistas do seu tempo. (MILLER, 1988: 74)213 

A obra de Delorme é organizada em nove livros, segundo os princípios da construção de um 

edifício, desde as fundações até ao encerramento da cobertura. Logo no Prefácio referindo-se aos 

excessos decorativos do Classicismo italiano, Delorme afirma: Seria muito melhor que os arquitectos se 

enganassem nos ornamentos das colunas, nas medidas e nas fachadas (ao que se dedicam sobretudo os que se 

ocupam da arquitectura) mais que naquelas regras fundamentais da natureza, que se referem à comodidade, ao uso 

e às necessidades dos habitantes; a decoração, a beleza, o enriquecimento dos alojamentos servem só para satisfazer 

os olhos, mas não trazem nada de útil para a saúde ou para a vida humana. Acrescentando com sentido 

reprovador: Não se entende que um erro nas distribuições e nas funções de uma habitação ponha os habitantes 

tristes, adoentados, fazendo-os infelizes. (DELORME, 1988: Prefácio)214 Delorme decide escrever sobre a 

                                                
 

212 De referir que neste período histórico as obras publicadas procuravam dar uma resposta manualística modélica e codificadora das 
Ordens. 
213 Naomi MILLER. 1988. “Descubrimento de Vitruvio, I-24”. In Los Tratados de Arquitectura: De Alberti a Ledoux,  Dora Wiebenson (ed.). 
Madrid: Hermann Blume 
214 Philibert DELORME. 1988. Le premier tome de l’architecture, (1567). Paris: Léonce Laget 
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Arquitectura num momento, em que após a morte de Henrique II, perdeu o favor real deixando de 

receber encargos. 

Conformado com as vicissitudes ele começa por definir com rigor no Livro I, as competências da 

actuação dos principais intervenientes na Arquitectura; o arquitecto, o dono da obra e o mestre 

pedreiro. Propõe-se através da sua exposição, proteger o arquitecto do comitente (dono da obra), 

ao mesmo tempo que imbuído de uma ética humanista, invertendo os papeis, dispõe-se a advertir 

o comitente para os possíveis desacertos e enganos dos maus profissionais.215 Trazendo uma 

aportação pessoal ao cânone vitruviano, a respeito da formação do arquitecto, Delorme enaltece a 

profissão, sustentando uma separação clara entre os verdadeiros arquitectos e aqueles que se 

atribuindo o título, na realidade devem ser apelidados de mestres pedreiros. O arquitecto é 

apresentado como um homem ilustrado, [Fig.14] capaz de combinar os conhecimentos da esfera 

científica e as instâncias da prática disciplinar, qualidades que lhe outorgam uma função análoga ao 

do Criador Divino e lhe afiançam um reconhecimento póstumo. A ideia propedêutica do 

profissional erudito, é no contexto francês, sujeito ainda às amarras empíricas da prática artesanal 

do legado medieval, revelador da vontade de Delorme atribuir à Arquitectura uma valia 

sociocultural que a transforme numa arte liberal autónoma, dessacralizada do arbítrio dos 

mecenatos. 

Os Livros III e IV do Le premier tome de l’architecture, estão quase exclusivamente dedicados à 

estereotomia. Uma acção aportada por Delorme sobre um tema até aí desconhecido em texto. 

Nos primeiros capítulos surge a faceta do Delorme artífice, confirmando ainda a sua forte ligação 

com as técnicas da tradição da cantaria medieval francesa, mas ressaltando igualmente a certeza do 

arquitecto consciente com a emergência da exegese moderna. Delorme apresenta-se no papel 

idiossincrático de criador das técnicas de estereotomia, um assumo de filiação com repercussões 

na utilização praticamente sem alterações, que a posteriori as gerações de arquitectos, sobretudo as 

francesas, fariam do seu método em França até finais século XVIII. Pérouse de Montclos chama a 

atenção para a dupla importância que Delorme dá à estereotomia: (...) é uma das principais aplicações 

da geometria à arquitectura e uma técnica essencial para o desenvolvimento de uma nova arte, libertada de todo o 

empirismo medieval. (MONTCLOS, 1988: 76)216 Para Delorme o uso da composição geométrica 

promove de imediato a commodité, um factor essencial que o arquitecto deve ter em consideração, 

quando por desejo de algum cliente, são incorporados edifícios preexistentes irregulares na 

                                                
 

215 A visão de Philibert Delorme sobre a Arquitectura está muito focalizada no profissionalismo da actividade. Os campos de intervenção 
são por ele claramente redireccionados, opondo o que era o seu ‘perfil de arquitecto’, daqueles que desenham edifícios, mas não são, 
de acordo com os seus princípios, considerados arquitectos. Os donos de obra, segundo Delorme, devem procurar arquitectos em vez de,” 
empregar mestres pedreiros, ou outros artesãos que supostamente estavam capacitados, mas que na maioria dos casos não tinham melhores 
elementos de juízo que o próprio dono de obra”. (WILKINSON, 2000: 125) Cfr., Catherine WILKINSON. 2000. “The New Profissionalism 
in the Renaissance”. In The Architect: Chapters in the History of the Profission, Spiro Kostof. London: University of California Press 
216 J.-M. Pérouse de MONTCLOS. 1988. “Descubrimento de Vitruvio, I-24”. In Los Tratados de Arquitectura: De Alberti a Ledoux, Dora 
Wiebenson (ed.). Madrid: Hermann Blume 



 p.97 

planificação de uma obra. Recorrendo a modelos operativos, Delorme deixa patente a importância 

que assiste à qualidade estética na determinação do carácter funcional. 

Delorme remete para os Livros V, VI e VII, a exibição das suas Ordens arquitectónicas em sintonia 

teórica com as orientações de Vitrúvio e Serlio, ao que acrescenta o uso das suas próprias 

investigações sobre a Arquitectura antiga. Todavia este alinhamento Clássico é quebrado com 

respeita às proporções, ele rejeita a quantificação de valores normativos absolutos. Para validar esta 

omissão, Delorme socorre-se da metafísica e da ética teológica, de maneira a recuperar a discussão 

sobre Deus e o seu papel do arquitecto do mundo e a concomitância da sua inspiração divina no 

auxílio para a compreensão das proporções. Contudo é a incorporação de uma sexta Ordem 

arquitectónica a grande novidade na teoria das Ordens de Delorme. Com suposto chauvinismo, ele 

cria uma Ordem “francesa”, comprometendo-a formalmente com a hipótese especulativa, segundo 

a qual a coluna derivava da árvore.217 [Fig.15-16] 

De acordo com a perspectiva histórica de Delorme, as Ordens arquitectónicas provinham da 

necessidade funcional de reproduzir a natureza, um argumento considerado legítimo, porquanto 

validava o seu desejo de desenvolver uma Ordem “francesa” com a quimera de um pórtico de 

troncos de árvores, sugerindo uma pequena floresta. O reminiscente pendor gótico desta sexta 

Ordem, não traduz, contudo, uma reacção nacionalista de Delorme à orientação italianizante. Ele 

procura agregar à visão histórico-especulativa, uma resposta prática à sua convicção do carácter 

monolítico das colunas de mármore gregas e à indisponibilidade material de em França construir 

de acordo com este ‘pseudo-cânone’ Clássico. As colunas ornamentadas da Ordem “francesa”, 

constituídas por segmentos (tambores), ocultam assim uma aparente fragilidade formal, susceptível 

de ser burilada, se Delorme a tivesse ratificado recorrendo a exemplos da Antiguidade. Estes são 

modelos que ele, porém parece desconhecer em absoluto. A ideia da Ordem “francesa” que irá 

ocupar sobretudo os arquitectos franceses, mas, seduzirá de igual modo, diferentes círculos 

artísticos europeus nos séculos futuros, é com efeito, apenas uma variação conveniente das cinco 

Ordens Clássicas, uma adaptação factual e casuística da incapacidade de conservar um preceito, que 

ironicamente se revelará paradigmático do ecléctico maneirismo. 

Em distintos momentos da obra Delorme alude um propósito de continuidade do tratado, 

endereçando para uma segunda volume, que tinha planeado escrever, a exploração argumentativa 

                                                
 

217 Bernard Palissy (1510-90) tinha defendido recentemente essa perspectiva teórica. Palissy foi um autor francês multifacetado, 
preocupado em demonstrar frente ao conhecimento dos sábios Antigos, o seu saber superior - um dom que ele acreditava advir de 
Deus - fundamentado no seu talento para descodificar a natureza através da capacidade de observação minuciosa e racional da realidade. 
As suas conferências sobre História natural e a face humanista de artista obcecado com o desejo de criar beleza pela copia das maravilhas 
naturais que governavam o mundo, influenciariam muitos dos estudiosos da sua época, promovendo uma nova visão sobre os métodos 
de observação e a experimentação pré-científica de muitos dos campos disciplinares ainda por explorar. Para a História da teoria da 
Arquitectura, Palissy deixaria em Recepte véritale (1563), uma original abordagem conceptual de uma cidade em espiral, inspirada nas suas 
observações sobre as formações minerais e o habitat de algumas espécies animais. Cfr., Bernard PALISSY. 2010. Oeuvres Completes. Paris: 
Honerè Champion 
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dos fundamentos teóricos da sua doutrina para as proporções. Ele ambicionava por intermédio da 

leitura hermenêutica do Antigo Testamento, poder encontrar nas medidas da Arca de Noé, da Arca 

da Aliança e do Templo de Salomão, o padrão para as “proporções divinas”. Esta peculiar 

oportunidade de propugnar a agregação do vínculo teórico das proporções à lição da Bíblia, foi 

infelizmente interrompida com a morte de Delorme, obstando assim uma eventual apreciação do 

sentido ontológico da reacção disciplinar da Arquitectura, teoricamente reconciliada com o juízo 

teológico da época de que a construção da Arca de Noé acatara os princípios da figura humana.218 

Na parte final do tratado, Delorme retoma o tema do arquétipo do arquitecto recorrendo à ironia 

ficcionada das estampas alegóricas, para descrever o mau e o bom arquitecto. Herdeiras da 

iconografia medieval, as representações; ora desvendam o mau arquitecto sem olhos, nariz e 

orelhas, torpe nos movimentos, enquadrado por um fundo em que se descortina um castelo e uma 

povoação medieval – a síntese de um passado que se pretende superar -, ora revelam o bom 

arquitecto em sapiente elegância, com três olhos (a trindade do passado, presente e futuro), quatro 

mãos e pés alados, inserido num jardim imaginário com ruínas, um palácio e uma igreja – a metáfora 

da congregação do passado com o presente. 

Incompleto, o tratado de Delorme inaugura no contexto do sistema teórico da Arquitectura a 

importância da componente nacional. Congruente com os padrões renascentistas, ele reconhece à 

Arquitectura a qualidade de arte liberal e faz a apologia intelectual do arquitecto, atribuindo-lhe 

uma dimensão crítica e especulativa inspirada pelo poder divino. Superando a essência empírica da 

experiência, a afiliação teológica de Delorme, busca um estado de imanência por forma a superar a 

obtusidade da alma dos poderosos comitentes, reflectindo, porventura, conjuntamente em alguns 

momentos, uma cognisciente catarse ao desassossego opressor das disposições contra-reformistas. 

O legado de Delorme é, de igual modo, a herança genealógica de uma linhagem de mestres 

canteiros, que o confronta com uma tradição afiliada no interesse analítico-estruturalista e na 

simpatia nacional pelo Gótico, um género particular de interesse que, na perspectiva de Rosa de 

Carvalho: (...) como uma constante permanência se vai manifestar ao longo da história da teoria da arquitectura em 

França, em paralela simultaneidade, e às vezes em dualidade, com o “Grand Goust” e o cânone clássico. (ROSA DE 

CARVALHO, 2010: 43)219 

 

  

                                                
 

218 Formulada como uma mera hipótese de trabalho, Alberti tinha, também, ele tentado articular conjunturalmente as indicações a 
respeito da Arca de Noé produzidas no Antigo Testamento, com a sua teoria das proporções. 
219 António S. ROSA DE CARVALHA. 2010). op. cit. 
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Fig. 14. Philibert Delorme. Le premier tome de l’architecture. 
1567. Alegoria do bom arquitecto 

 

 

  
Fig. 15-16. Philibert Delorme. Le premier tome de 
l’architecture. 1567. Coluna de tronco de árvore e Ordem 
“francesa” 
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3.2    A ACADEMIA DA ARQUITECTURA. SUBJECTIVIDADE E RELATIVISMO 

O desenvolvimento da teoria da Arquitectura na França do século XVII, decorre paralelo à 

consolidação do Absolutismo, alcançando a sua máxima expressão com Luís XIV, “Le Roi-Soleil”. 

Principal potência continental, a França ambiciona liderar culturalmente a Europa. Com esse 

propósito, os arquitectos franceses começam a perseguir disciplinarmente uma base taxinómica 

específica para a realidade concreta da construção, e da relação desta com a fidedignidade dos 

fundamentos teóricos da Arquitectura no plano dos problemas reais, como o suporte financeiro, a 

comodidade e a habitabilidade dos diferentes grupos da sociedade francesa. No século XVI assistiu-

se em Itália à criação de Academias de artistas associados com liberdade para eleger os seus 

membros e autonomia na fixação das normas, um facto inaceitável à luz do novo modelo de 

organização política dos Estados. A formação das Academias nacionais depende agora de sistemas 

profundamente centralizados, com uma actividade sujeita à determinação dos desígnios por encargo 

do Rei. Em França o advento das Academias pressupõe disposições controladas a partir do poder 

estatal, com a imposição das regras e da designação dos respectivos membros. Para salvaguardar a 

língua francesa, o Cardeal Richelieu cria a Académie Française em 1635, desencadeando o processo 

de fundação das Academias de praticamente todas as ciências e artes então conhecidas, 

submetendo-as deste modo ao controle do Estado. Absolutismo e Ilustração são assim obrigadas a 

coexistir, nem sempre sem tensão, na política das Academias. 

No ano de 1671 é fundada a Académie Royale d’Architecture, um momento decisivo e determinante 

para o destino da heurística na Arquitectura. Indicativo do espírito do Grand Siècle, esta iniciativa 

inserida nas prerrogativas do poder absolutista, ilustra a estratégia político-cultural de Jean-Baptiste 

Colbert (1619-83) da procura de transformação da Academia, através da sua função centralizadora 

e actuação seleccionadora, segundo precisos critérios, no instrumento de determinação e 

julgamento do modelo e das normas que assistem ao Bon Goût.220 O Rei e a França, exigem um Bon 

Goût compatível com a grandeza da nação, cabendo à Academia concebê-lo e garanti-lo. 

Transformadas em assunto de Estado, a Arquitectura e a sua teoria, embora espartilhadas por 

vicissitudes e pela controvérsia, alcançam o reconhecimento para a relevância disciplinar da sua 

actuação na construção persuasiva das estruturas e cenários do espaço-cultura do Poder. A prática 

                                                
 

220 Ainda que de uma forma incipiente, segundo a opinião de Middleton, Delorme já tinha tratado da necessidade desta função reguladora 
dos problemas da Arquitectura. (MIDDLETON, 1962: (278-320). Robin D. MIDDLETON. 1962. “The Abbé de Cordemoy and the 
Graeco-Gotic Ideal: A prelude to Romanic Classicism”. Journal of the Warburg and Courtland Institutes. XXV, nº 3/4, July-Dec. London 
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arquitectural exige, agora, a disposição de bases teóricas seguras com a possibilidade de existir um 

conhecimento verdadeiro, fruto de um cepticismo metodológico.221 

No início programado para acolher duas sessões semanais, a Academia tem como atributos 

fundamentais, o compromisso de analisar diversos temas da Arquitectura por forma a poder 

subsequente enunciar as suas resoluções. Usualmente as sessões começam com a leitura participada 

das obras antigas e dos escritos daqueles que trataram da arte e das regras da Arquitectura, um 

método considerado adequado para a missão de formulação da Academia de uma teoria 

arquitectónica com carácter vinculativo e universal. As conclusões dos princípios articulados são 

posteriormente apresentadas por F. Blondel - o primeiro director da Academia - em conferências 

públicas, dois dias por semana, de modo a oferecer formação e cativar a atenção dos jovens 

arquitectos franceses para a encourage teórica. Pioneira no estudo sistematizado da teoria, a 

Académie Royale d’Architecture apresenta-se assim como o paradigma precedente na evolução da 

instituição de ensino da Arquitectura - Faculdades e Politécnicos. 

Apostada na concepção de uma estética normativa para a Arquitectura francesa, as resoluções da 

Academia vão de encontro à pretensão histórica de Delorme, por nós já aqui mencionada, de 

encontrar uma fundamentação teórica transportável para a realidade construída.222 Singular na 

abordagem, a base da discussão desprende-se do enfoque puramente arquitectónico dando espaço 

à filosofia e às ciências naturais, um sintoma denunciador do efeito comunicante e de agilização 

cultural das actividades das diferentes Academias criadas. Toda a argumentação passa a abraçar a 

“razão”, recorrendo ao carácter apriorístico da filosofia racionalista de René Descartes (1596-

1650). 

Nos primeiros trabalhos teóricos da Academia, o valor referencial das formas exemplares da 

Antiguidade greco-romana, exerce ainda uma forte influência. Quando a Academia se dirige ao 

passado à procura das ‘autoridades’ para definir os seus traços formais e temáticos, ela reconhece 

de imediato e coloca no topo da hierarquia da importância o De Architectura, de Vitrúvio. O auto 

da primeira sessão regular da Academia de Arquitectura, realizada a 4 de Fevereiro de 1672 em 

Paris, é revelador da importância deste livro: Tendo-se deliberado qual é a autoridade de Vitrúvio e quais os 

                                                
 

221 O Discours de la Méthode publicado em 1637 por René Descartes, desencadeia “no espírito da época” uma dúvida, diríamos radical, 
sobre a possibilidade da existência de um conhecimento absolutamente verdadeiro. O ponto de partida do cepticismo metodológico de 
Descartes, é o de duvidar de todo e qualquer conhecimento que não seja irrefutavelmente evidente. Tudo aquilo que não seja 
completamente evidente e que já no passado nos tenha enganado, não pode, segundo Descartes, ser considerado conhecimento 
verdadeiro. Para tal, a primeira regra do método é (...) jamais receber por verdadeira coisa alguma que eu não conhecesse evidentemente como 
tal: isto é, afirma Descartes, o de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção; de não compreender nada mais nos meus juízos senão o 
que se apresentasse tão claramente e tão distintamente ao meu espírito que não teria qualquer ocasião de o pôr em dúvida. (DECARTES, 1977: 
35) A filosofia racionalista de Descartes ao instituir a dúvida metodológica como instrumento epistemológico e ontológico decisivo, veio 
tornar claro que só se pode dizer que existe com verdade aquilo que pode ser conhecido pela evidência. O cepticismo cartesiano podia 
assim ser adoptado como método pelos académicos reunidos para coligir os temas de Arquitectura, pois obtidas as certezas seguras, 
estas podiam formar uma ‘dogmática vinculativa’ convincente que assegurasse a possibilidade do conhecimento universal da teoria da 
Arquitectura. René DESCARTES. 1977. Discurso do Método. Mem Martins: Europa-América 
222 E que passaria inevitavelmente pela apresentação de uma proposta para uma Ordem francesa. 
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sentimentos que devemos ter relativamente à sua doutrina, todos concordaram que é preciso considerá-lo como o 

primeiro e mais erudito de todos os arquitectos, devendo ele deter a principal autoridade relativamente aos outros. Já, 

quanto à sua doutrina, ela é admirável no geral e deve ser seguida se for entendida, tal como, a grande parte dos seus 

pormenores, cujo discernimento será feito pela assembleia a seu tempo. (LEMMONIER, 1911: 6)223 

O texto de Vitrúvio continua a estimular a curiosidade dos eruditos pelas dificuldades da sua 

interpretação, originando assim um paradoxo ontológico; o que deve constituir um valor relativo e 

testemunhal é assumido como um valor absoluto e dogmático. A obediência a uma normativa 

sistémica, condiciona o De Architectura a um processo metonímico, substituindo a sua capacidade 

para aportar lições de uma prática desaparecida, por soluções conceptuais para a prática 

contemporânea. Palladio, a quem na opinião da Academia, (...) podemos atribuir a primeira autoridade entre 

os arquitectos modernos e seguir sem hesitar nos seus ensinamentos gerais, está um degrau abaixo nesta 

hierarquia, depois de Vitrúvio e antes de Scamozzi, um autor que, (...) deve ter o segundo lugar entre os 

modernos, (LEMMONIER, 1911: 6-7) 224 seguido nesta ordenação por Vignola, Serlio, Alberti, Viola, 

Cataneo. Curioso é o estatuto imputado a Alberti pela Academia. Relegado para uma posição 

secundária, ele é tratado apenas como autor de “sábios escritos” sobre a Arquitectura, mas, sem a 

relevância para poder incluir-se na esfera dos arquitectos representantes do Bon Goût. A 

mundanidade da especulação teórica, a historicidade e o mundo imprevisivelmente invisível do 

desejo e da exigência no desenvolvimento formal da prática arquitectónica, defendidos no De re 

aedificatoria, são interpretados como não adequados aos objectivos da Academia. 

O redireccionamento teórico dos novos arquitectos para o De Architectura, consubstancia, assim, o 

carácter ideológico e tutelar da Academia: A completa subordinação da individualidade em prol da ordem e 

da coesão do sistema. O apelo para uma arte fantasiosa foi silenciado pela Academia. (BRADBURY, 1934: 21)225 

A apologia que a Academia faz de um Classicismo ortodoxo, sufoca todas as aspirações ao 

questionamento e à abertura teórica. O regresso ao texto vitruviano proporciona uma informação 

cientifica e técnica anacrónica que não contribui para uma teorização da criação arquitectónica, 

estabelecendo unicamente regras de ordenação arquitectónica, reclusas no interior de uma 

estilística, que terão como consequência o aparecimento de uma “misantropia” profissional onde 

se fecharão muitas das gerações de arquitectos até aos primórdios do século XX, apostadas apenas 

no reconhecimento electivo da Arquitectura como uma actividade nobre. (FICHET, 1979: 11)226 

Contrariando os desejos de Colbert, os trabalhos da Academia vão progredindo de forma lenta e 

sem uma arrogada agilidade na discussão dos temas. As questões são tratadas em função de si 

                                                
 

223 M. Henry LEMMONIER. 1911. Procès-verbaux de l’Académie royale d’architecture. Vol. I (1671-1681). Paris: Jean Shemit 
224 Ibidem. 1911 
225 Ronald BRADBURY. 1934. op. cit. 
226 Françoise FICHET. 1979. La Théorie Architecturale à l`Âge Classique. Bruxelles: Pierre Mardaga 
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mesmas, exigindo uma ponderação indissociável da integridade e da acuidade ética dos académicos. 

A discussão inicial sobre o Bon Goût, proposta por Blondel não colhe a unanimidade necessária para 

produzir uma definição normativa. 227 Quanto muito, permite afirmar que aquilo que está feito com 

bom gosto, forçosamente terá de gostar, mas, com a ressalva de que nem tudo aquilo de que se 

gosta, será de bom gosto. Na sessão seguinte, procurando um consenso institucional mais alargado, 

a Academia redefine o Bon Goût, associando-o aos padrões do gosto das elites da estrutura social, 

indivíduos inteligentes com competência para opinar sobre a fealdade e a beleza. Central na análise 

estética da Ilustração, o problema do gosto, redunda numa questão sem solução para os membros 

da Academia, personalidades ilustradas, mas, igualmente, com um profundo sentido de autoridade. 

A subjectividade do gosto e o relativismo dos critérios estéticos passam assim a constituir a base 

de solicitação da estrutura normativa da Arquitectura, gerando um axioma que terá como clímax, 

La querelle entre François Blondel, l’ancien, e Claude Perrault, le moderne, sobre o bom gosto na 

Arquitectura. 

 

3.3    BLONDEL. A DIDÁCTICA DO SISTEMA ARQUITECTÓNICO FRANCÊS 

François Nicolas Blondel (1617-86) iniciara a sua actividade como engenheiro de fortificações e 

matemático. 228 Ele é (...) um homem de acção, (FICHET, 1979: 140)229 a quem confiam a missão de 

preceptor e diplomata, viajando por Itália, Grécia, Turquia e Egipto, locais aonde contacta, deste 

modo, com a realidade da matriz Clássica das ruínas dos monumentos da Antiguidade. Em 1662 é 

nomeado engenheiro civil e militar ao serviço da Coroa. Pelos seus méritos, é agraciado com um 

título nobiliário e eleito, em 1669, como membro da Académie des Sciences. Quando, em 1671, é 

fundada a Académie Royale d’Architecture, Blondel é designado por Colbert para seu primeiro 

director, uma prerrogativa conferida a um académico sem particular experiência no campo 

projectivo da Arquitectura. A única obra de Arquitectura de Blondel, la Port Saint-Denis, será 

construída dois anos depois, em 1673. A aproximação disciplinar à Arquitectura de Blondel através 

das matemáticas, assim, como no caso do seu oponente Claude Perrault, a partir da fisiologia, são 

heterotopias justificadas no quadro do Absolutismo francês, pela ausência ainda de uma autonomia 

didáctica dos principais teóricos da Arquitectura, frente aos estudos das ciências naturais. 

                                                
 

227 A proposta é feita logo na sessão inaugural de 31 de Dezembro de 1671, para ser discutida na sessão seguinte de 7 de Janeiro de 
1672. 
228 Homem de confiança do Cardeal Richelieu, este confia-lhe a partir de 1640 missões diplomáticas em Portugal, Espanha e Itália, aonde 
tem a oportunidade de estudar em primeira mão os sistemas de fortificação a par do contacto com a realidade da produção 
arquitectónica dessas nações. 
229 Françoise FICHET. 1977. op. cit. 
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Composto pelas conferências dadas por Blondel na Académie que ele tanto valoriza230, o Cours 

d’Architecture, publicado em cinco partes, entre 1675 e 1683, permanecerá como a doutrina central 

da teoria arquitectónica francesa até finais do século XVIII, iniciando um novo género de tratado 

de Arquitectura com o objectivo didáctico de formar e educar os estudantes, segundo os princípios 

da instrução Clássica dos “ancients principes de l’architecture”. De facto, Blondel na dedicatória do 

tratado ao rei, define logo a sua função pedagógica, (...) ensinar publicamente as regras desta arte, derivada 

da doutrina dos mais grandes mestres e dos exemplos dos mais belos edifícios que existem ainda da Antiguidade. (F. 

BLONDEL, 1982: Epistre)231 Todavia, Blondel acredita que a missão desta “nova Arquitectura” 

consiste em superar a Antiguidade. Ele considera admissível um crescente aperfeiçoamento da 

Arquitectura, facilitando a invenção de novas formas, orientadas para o futuro. Premissas que de 

algum modo justificam a exigência institucional de uma nova Ordem francesa. Enquadrada na 

tradição vitruviana, a obra de Blondel começa por tratar das origens da Arquitectura, enfatizando 

a premência da protecção, como o principal estímulo para a construção da habitação – a cabana - 

primitiva. A proximidade experimentada por Blondel no decurso das suas viagens, com diferentes 

âmbitos culturais, permitiu-lhe constatar as desigualdades no nível de desenvolvimento da 

Arquitectura entre os diversos povos visitados, certificando assim a sua percepção de que a 

necessidade de protecção contra o vento e a chuva, constituíra a causa do desenvolvimento das 

formas arquitectónicas. 

Blondel empenha-se numa constante justificação dos seus fundamentos teóricos, assumindo uma 

dimensão ética e crítica essencial para com a abordagem Clássica. A carácter e a probidade das suas 

relações com as ‘autoridades’ do passado são, mais até que o afinco do seu discurso crítico, um 

critério taxionómico para o provimento de um novo processo de produção teórica e figurativa da 

Arquitectura, que repousa tanto sobre a decomposição analítica dos elementos arquitectónicos 

como sobre a crítica comparativa. Blondel deixa logo de início no prefácio sublinhado a sua 

disposição correctiva: Acrescentei várias pequenas coisas nas figuras que introduzo em cada uma das Ordens 

destes arquitectos, de modo a fazer compreender as suas respectivas intenções mais facilmente. Existem, mesmo nos 

seus desenhos, erros que corrigi, porque, para dizer a verdade, Palladio e Scamozzi não são de todo cuidadosos nem 

exactos no pormenor das medidas das suas molduras, cujos algarismos têm muitas vezes pouco a ver com os números 

que elas deveriam ter de acordo com as regras gerais, acrescentando no início do parágrafo seguinte, (...). A 

maior dificuldade que senti foi na redução das de Scamozzi. (F. BLONDEL, 1982: Preface)232 

                                                
 

230 Blondel afirma da Academia: (...) é o único meio para despojar a Arquitectura dos seus ornamentos viciados, para suprimir os abusos que a 
ignorância e a presunção dos mestres introduziu, e para enriquecê-la, enfim, com as belezas naturais e com as harmonias que a fizeram tão 
estimada no tempo dos antigos. (F. BLONDEL, apud BATTISTI, 1972: 172-213). François Nicolas BLONDE.  “Cours d’Architecture”, Paris, 
1675-83. apud Eugenio BATTISTI. 1972. “La rivalutazione del “Barocco” nei teorici del Settecento”, Bernardo Vittone e la disputa fra 
Classicismo e Barroco nel Settecento. Vol. I. Torino: Accademia delle Scienze di Torino 
231 François BLONDEL. 1982. Cours d’Architecture, Paris, 1675-83. (1689). New York: Hildesheim 
232 Ibidem. 1982 
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O que era conhecido da Renascença e assumido como uma evidência, tem que agora passar pelo 

“crivo da razão” e ser explicado por ele aos seus contemporâneos, a viverem numa época de 

desconhecimento e esquecimento dos significados intrínsecos, pois a (...) apologia e a defesa de uma 

verdade esquecida, exige explicações e argumentação. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 50)233 Diacrónico com 

o que se afirmava desde Vitrúvio, também Blondel, encontra nas proporções das Ordens 

arquitectónicas a analogia com o corpo humano. As colunas e os capitéis são as metáforas de lápides 

que suportam urnas. (F. BLONDEL, 1982: 2)234 As Ordens surgiram respeitando uma cronologia 

iniciada com a Ordem dórica e seguida pela jónica. [Fig.17] Para Blondel, na origem a Ordem coríntia 

é idêntica à jónica, evoluindo independente quanto adoptou os acantos nos seus capitéis. Refere os 

lídios da Etrúria (actual Toscana) como autores da Ordem toscana, e desvaloriza a compósita, não 

lhe conferindo o estatuto de Ordem, pois teria sido a expressão formal de interpretações 

particulares das outras Ordens na Antiguidade. Blondel adopta a doutrina serliana das diferentes 

proporções e dos módulos de medida em relação a uma mesma Ordem. Uma diegese necessária 

para que a episteme das formas possam continuar a desenvolver-se, pois as matrizes da Antiguidade 

não são ad æternum.235 

A abordagem teórica de Blondel nas primeiras partes do seu Cours d’Architecture, não promove 

grandes rupturas com o passado tratadístico. Mesmo as qualidades que encontra no exórdio da 

parte I, para definir a Arquitectura,236 correspondem genericamente a conceitos, entretanto 

publicados por outros autores. Temos de esperar pelo fim da parte IV, para que Blondel analise a 

singularidade do seu único projecto arquitectónico, la Port Saint-Denis. Ele reproduz a gravura do 

edifício na portada do livro, [Fig.18] e reputa a sua obra como presumivelmente umas das mais 

grandiosas obras de este tipo em todo o mundo, justificando a sua magnificência com a escolha 

criteriosa dos modelos decorativos e o acento na observação precisa das proporções. 

O conceito geral de porportion está reservado para a parte V. Blondel dedica este livro às 

proporções, mas desvia-se dos conceitos atinentes de symmetria ou eurhythmia da transcendente 

tradição vitruviana. Para Blondel a euritmia condensa o aspecto delicado e gracioso de um edifício 

nas suas devidas proporções. Já ao aprofundar o conceito de simetria, fundamento das proporções, 

aonde, segundo Blondel reside o “segredo” da Arquitectura, ele estabelece uma analogia directa 

com o corpo humano, opondo-se assim às dúvidas de analogismo suscitas por Perrault. A noção da 

simetria de Blondel tem uma base objectiva, precedendo a sua aplicação, ela reside no espírito do 

arquitecto que a reconhece e idealiza, um conceito que se aproxima da teoria moderna das 

                                                
 

233 António S. ROSA DE CARVALHO. 2010. op. cit. 
234 François BLONDEL. 1982. op. cit. 
235 Em determinadas situações, Blondel inclusive desaconselha o uso das formas antigas. 
236 Arquitectura é a arte de construir bem. Chama-se um bom edifício a aquele que é sólido, cómodo, saudável e agradável. (F. BLONDEL, 1982: 
2). François BLONDEL. 1982. op. cit. 
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proporções. Os argumentos de Blondel são herdeiros da estrutura arquétipa albertiana, de que as 

proporções de um edifício devem ser tão imutáveis como as da anatomia humana. 

A crença no progresso da Arquitectura, impede que Blondel aceite o carácter dogmático e 

normativo da Arquitectura Antiga, razões que ele encontra exemplificadas na Antiguidade, nos 

erros das proporções de alguns monumentos, como o Panteão. Toma idêntica posição, rejeitando 

as considerações de Perrault que descobre na obra de arte um produto do génio e da experiência. 

Blondel trata as proporções e os módulos de medida em harmonia com a doutrina que relaciona a 

Arquitectura às proporções musicais. Ele encontra apoio teórico na obra publicada em 1679, por 

René Ouvrard (1624-94), “Architecture Harmonique”, autor, também ele, detractor das concepções 

de Perrault, e que defende a analogia da Arquitectura e do corpo humano, correlacionando os 

princípios da harmonia musical com os princípios da Arquitectura, numa espécie de “matrimónio” 

entre a música e a Arquitectura. Blondel mostra-se peremptório quanto à necessidade de 

formulação dos princípios normativos das proporções, pois elas possuem a procedência e o valor 

dos argumentos disciplinares da Arquitectura para encontrar (...) um fundamento certo e real na natureza. 

(F. BLONDEL, 1982: 756)237 A defesa axiomática dos princípios naturais das proporções na 

conformação arquitectónica, ajustada pelo idealismo imutável das leis da natureza concorrentes da 

beleza do mundo, permite a Blondel articular os seus fundamentos da aplicação normativa do código 

Clássico com a consequência subjectiva da experiência do belo do pensamento progressista de 

Perrault. 

Para o principal representante do campo dos anciens, o problema central é o de encontrar uma 

definição sistémica para a beleza artística, um modelo fixo e doutrinal com carácter racional e 

ordenado, pois conforme afirma Pérez-Gómez, Blondel acredita intrinsecamente (...) na existência de 

beleza natural derivada das proporções matemáticas e geométricas, (PÉREZ-GÓMEZ, 1984: 51)238 e vê na 

aplicação destas equações na Arquitectura, a expressão da ordem eterna do mundo. A teoria tem 

assim um papel disciplinar fulcral, ela passa a ter uma posição estável e central nos múltiplos 

significados a atribuir aos valores da estética arquitectónica. Fruto de um engenheiro erudito o 

Cours d’Architecture, é rigorosamente classicista e conservador, contudo, é de igual modo, o primeiro 

texto estruturado para o ensino em Arquitectura, formatado em torno de uma hierarquia de 

princípios arquitectónicos básicos e de regras que correlacionam fundamentos teóricos e 

resoluções práticas, com referências precisas a um princípio processual global e racional. 

 

 

                                                
 

237 François BLONDEL. 1982. op. cit. 
238 Alberto PÉREZ-GÓMEZ. 1984. op. cit. 
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Fig. 17. François Blondel. Cours d’architecture. 1698. Planche 
XV: Ordem Jónica segundo Palladio 

 

 
Fig. 18. François Blondel. Cours d’architecture. 1675. 
Frontispício: Porte Saint-Denis  
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3.4    PERRAULT. O NASCIMENTO DO SUJEITO ARQUITECTÓNICO 

A convite de Colbert, alinhado com o encargo da preparação da primeira tradução dos textos de 

Vitrúvio em francês, Claude Perrault (1613-88) será o oponente moderne de Blondel na Academia, 

disputando as ideias cruciais de um novo ordenamento arquitectónico. Professor de fisiologia e 

patologia na Universidade de Paris, Perrault é nomeado, em 1666, membro da recente Académie 

des Sciences, um lugar que ele elege para as suas lições e orientações dos vários e distintos estudos 

sobre anatomia. Estes ensaios a par de outros sobre medicina, História animal e construção de 

máquinas, são publicados por indicação de Colbert, reflexo da autoridade e reconhecido valor 

heurístico do trabalho de Perrault. A sua aproximação à Arquitectura começa precisamente na 

década de 1660. As experiências anatómicas e a paridade com as possibilidades da sua recriação 

nos modelos mecânicos, estimulam o interesse de Perrault para a proporcionalidade dos elementos 

na Arquitectura. Coincidindo com a encomenda da tradução dos Dez Livros de Vitrúvio, Perrault 

apresenta, em 1664, o projecto para a frontaria da fachada da ala oriental do Louvre.239 Serão 

necessários nove anos para que usando a sua capacidade dedutiva e analítica, finalize a tarefa de 

“interpretar” a teoria vitruviana. Em 1673 em Paris é publicada a tradução de Perrault, Les dix livres 

d’Architecture de Vitruve, (...) uma obra elaborada cuidadosamente, com bom fundamento filológico e acompanhada 

de um extenso comentário. (KRUFT, 1990a: 174)240 Esta é uma obra aguardada pela Académie, desde a sua 

fundação em 1671, para que se dê lugar a uma leitura comum, no estudo de Vitrúvio. [Fig.19] 

Reveladora da formação polivalente e da filiação de Perrault à linhagem dos arquitectos humanistas, 

a obra mais do que uma tradução promove o comentário a Vitrúvio. A interpretação histórica é 

relegada para um segundo plano, pois o que o tradutor pretende, é exercer uma influência directa 

no modo de entendimento da Arquitectura contemporânea. Perrault demarca-se assim de (...) todas 

estas pesquisas que são excelentes e curiosas para os eruditos que nelas encontram mil belas coisas retiradas de uma 

infinidade de autores que Vitrúvio leu e cujas obras estão hoje perdidas, por forma a preservar, (...) apenas o que 

puder ser de utilidade somente para a arquitectura. (PERRAULT, 1996: 10)241 Ao formular uma aproximação 

pela primeira vez ao “sujeito” arquitectónico de uma forma consciente, Perrault é no contexto 

História da teoria da Arquitectura, e depois do género discursivo criado por Alberti, o autor do 

tratamento e da aproximação teórica do vitruvianismo, com uma capacidade e potencial crítico que 

                                                
 

239 Para muitos autores a construção da colunata do Palácio do Louvre terá sido o maior legado arquitectónico de Claude Perrault. 
240 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
241 Claude PERRAULT. 1996. Les dix livres d’architecture de Vitruve, corrigés et traduits en 1684 par Claude Perrault. Liege: Pierre Mardaga 
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sendo surpreendentes, só poderiam ter-se tornado possíveis pelas idiossincrasias que o século XVII 

gerou na evolução do pensamento histórico-filosófico.242 

Em 1683, fruto de seu aprofundamento disciplinar, Perrault divulga a sua teoria da Arquitectura, 

compendiada na forma de uma teoria convencional das Ordens. O tratado Ordonnance des cinque 

espèces de colonnes selon la méthode des anciens, é constituído por duas partes; uma primeira 

subdividida em doze capítulos ilustrados, aonde Perrault expõe uma análise do sistema dos anciens, 

e uma segunda em que trata das regras, das formas e das proporções das Ordens, de acordo com 

a autoridade ôntica dos modernes. [Fig.20] À semelhança do seu comentário a Vitrúvio, Perrault na 

Ordonnance demonstra-se céptico em relação aos aspectos básicos da estética arquitectónica 

vitruviana, principalmente no que concerne ao conceito das proporções. Perrault recusa partilhar 

a convicção ontológica Clássica da correspondência entre as regras das proporções e a estrutura 

antropomórfica. A singularidade das regras e das proporções da Arquitectura dependem do tipo 

de construção de acordo com a intenção de se fazer um edifício maciço ou elegante. 

Opondo-se à teoria da Arquitectura anterior, Perrault não considera as proporções, leis da 

natureza, e coarcta a sua formulação normativa, pois, segundo ele, estas devem ser determinadas, 

(...) por um consentimento dos arquitectos, (PERRAULT, 1996: 105, note 7)243 apoiado na experiência e na 

tradição. Esta perspectiva psicofilosófica de Perrault converte o arquitecto num “sujeito” 

arquitectónico capaz de orientar-se pelo seu próprio gosto, autónomo da absoluta autoridade dos 

Antigos. Aproveitando o comentário à afirmação de Vitrúvio, no Livro I, Cap. II, de que a aparência 

correcta de um edifício carece da aprovação de uma autoridade, Perrault elabora um novo índex 

das prioridades com respeito aos critérios principais da Arquitectura: Toda a arquitectura baseia-se em 

dois princípios, dos quais um é positivo e o outro arbitrário. O fundamento positivo é o uso e a finalidade útil e necessária 

para a qual um edifício foi feito, tal como é a solidez, a salubridade e a comodidade. O fundamento que eu chamo 

arbitrário, é a beleza que depende da autoridade e do hábito: Assim como a beleza é igualmente de algum modo 

estabelecida como um fundamento positivo que é a conveniência razoável e a condição que cada parte tem para o 

uso ao qual ela está destinado. (PERRAULT, 1996: 12, note 3)244 

Ao observar que a beleza arquitectónica não depende de proporções exactas, Perrault deixa 

implícita a ideia de que o ‘objecto’ arquitectónico não possui um capacidade de transcendência, 

                                                
 

242 A este pensamento progressista não é estranha a dúvida metodológica da filosofia racionalista de Descartes, já abordada aqui por nós 
anteriormente, e o novo empirismo/sensualismo de John Locke (1632-1704) que punha em dúvida a existência de ideias ingénitas, 
comparando o estado original da alma com a metáfora de uma “tábua rasa” cuja determinação ia sendo alcançada por experiências 
externas, a sensation e as internas a reflection. A influência directa em Perrault da teoria do conhecimento de John Locke, provavelmente 
terá resultado de um contacto pessoal, já que o filósofo inglês esteve refugiado em França entre 1675-79, onde ampliou o seu horizonte 
cultural, contactando com diversas correntes filosóficas francesas, em especial com o racionalismo. 
243 Claude PERRAULT. 1996. op. cit. 
244 Ibidem. 1996 
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isentando-o assim do vínculo ao numinoso, a instância mitológica.245 Se existe alguma exactidão nas 

proporções, ela provém exclusivamente da actuação sensível do homem. Assim se explica a 

simplicidade aritmética das proporções empregues por Perrault. Ele ordena o seu pensamento de 

modo a provocar intencionalmente uma ruptura com os conceitos operativos vitruvianos, num 

corte epistemológico com a unidade total perfeita e cósmica, exactamente, porque o que está em 

causa é a introdução do subjectivismo e do relativismo, coadjuvados por uma dimensão psicológica 

no processo de observação, avaliação e apreciação da Arquitectura. Perrault, como refere Rosa de 

Carvalho, (...) introduz a dimensão psicológica e fórmula o pré-condicionamento da mente no processo de observação; 

a importância da experiência prematura para o reconhecimento dos valores; a beleza como um valor relativo através 

da substituição do a priori (...) pelo a posteriori. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 46)246 

Nas notas da tradução do texto de Vitrúvio, Perrault reconhece um princípio positivo que emprega 

como referência da beleza, classes até então ausentes na manifestação dos valores estéticos. 

Herdeiro directo de uma tradição iniciada no século XVI francês, Perrault eleva pela primeira vez 

a importância da função do edifico, a usage, à condição de silogismo estético. A firmitas e a utilitas 

vitruviana transformadas por Perrault na solidité, salubrité e commodité são partes indissociáveis da 

beleza positiva – beauté positive – baseada nos conceitos objectivos das propriedades dos materiais, 

dimensão, escala, capacidade de execução arquitectónica. A beleza positiva é a essência substantiva, 

adoptando a outra, a beleza arbitrária – beauté arbitraire – uma matriz de inerência artística a ser 

burilada na sua actuação pelo modo de proceder habitual, ou seja, o costume que estimula a 

utilização das justas proporções. O modelo de Perrault confia no valor subjectivo e relativo do 

sentido da beleza e na ausência de proporções escrupulosamente correctas, desaparecendo desta 

forma a garantia do lógos da metafísica platónica e da dádiva de Deus. A solução para a beleza é 

tangível por uma adequação à boa função e pela eminência do bom gosto. Na realidade é o costume 

que comanda o gosto, previamente impregnado da experiência e da informação, mas é, de igual 

modo, este gosto a oferecer uma nova dimensão para a sublimação da beleza; e isso apenas depende 

do sujeito arquitectónico: Porque a Beleza não tem outro fundamento que um pouco de fantasia, o que torna as 

coisas tais como elas são coerentes com a ideia que todos temos da sua perfeição, nós precisamos de regras que 

formem e que corrijam esta ideia. (PERRAULT, 1996: Preface)247 

Perrault reforma, de idêntica forma, literalmente o conceito de simetria da tradição Clássico-

vitruviana. Na sua tradução dos dix livres o termo symmetria é permutado pelo de proportion, 

atribuindo-lhe um outro significado, mais próximo da interpretação habitual da palavra em francês: 

                                                
 

245 A compreensão da beleza vitruviana na Renascença, como já observamos, era um valor absoluto e objectivo, de validade universal. A 
realização objectiva do efeito das justas proporções sobre o ‘mundo interior’ do observador era caucionado pelo neoplatonismo que 
organizava a unidade entre a estrutura interna do essencial da alma e a essência estrutural do Cosmos. 
246 António S. ROSA DE CARVALHO. 2010. op. cit. 
247 Claude PERRAULT. 1996. op. cit. 
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Embora a palavra Symmetria se tenha tornado francesa, eu não poderia colocá-la aqui porque Symmetria em francês 

não quer dizer o que Symmetria significa em Grego e Latim, nem o que Vitrúvio queria dizer aqui por Symmetria, que 

é a relação que a grandeza de um todo tem com as partes, quando essa grandeza é semelhante a qualquer outra, no 

que às suas partes também diz respeito, em que a grandeza é diferente, para mais à frente, na mesma nota 

Perrault acabar por definir a simetria como um espelho gerador de igualdade entre lados opostos, 

promotor do equilíbrio, (...) porém significa outra coisa falar da palavra Symmetria em francês, porque isso significa, 

a relação que têm os lados direitos com os esquerdos, e as partes de cima com as de baixo, e aquelas da frente com 

as de atrás, enquanto a tamanho, figura, altura, cor, número, situação e em geral em tudo aquilo que pode assemelhar 

umas com as outras. Surpreendido com o esquecimento de Vitrúvio para este tipo de simetria, Perrault 

mostra-se desapontado com o autor romano: Resulta francamente estranho que Vitrúvio não tenha falado 

desta forma de Symmetria que representa uma boa parte da beleza dos edifícios. (PERRAULT, 1996: 11, note 9)248 

Ao empregar uma concepção moderna de simetria, Perrault tem a exacta percepção do seu 

distanciamento estrutural face ao mais influente instrumento da operatividade arquitectónica da 

Antiguidade, a symmetria, responsável pela unidade comensurável do racional e do irracional 

geométrico da Arquitectura Clássica, alavancada em permanência pela conexão entre o divino – o 

númem – e o profano – o homem. A simetria adquire em Perrault uma qualidade de exigência 

iniludível no que à Arquitectura se refere, semelhante aos valores da solidez, segurança e 

comodidade, constituindo por isso uma parte importante da beauté positive. A teoria moderna passa 

assim a ter no axioma da axialidade simétrica de Perrault, um critério repercutor da afirmação da 

beleza arquitectónica e o impulso que o Classicismo procurava para a sua libertação da dogmática 

vitruviana da symmetria. Encontrando as raízes do ideal greco-gótico nas obras publicadas por 

Perrault e o impacto das mesmas na origem da forma tectónica, Kenneth Frampton (1999) sublinha: 

As consequências tectónicas da postura adoptada por Perrault são evidentes na sua argumentação: se o estilo pertence 

ao âmbito da beleza arbitrária, a simetria, a riqueza de materiais e a precisão de execução são os únicos constituintes 

indiscutíveis de uma forma de beleza universal e positiva. Na medida em que optemos por caracterizar ao estilo como 

atectónico em virtude da sua ênfase na representação, poderemos considerar que a beleza positiva é tectónica 

porquanto se baseia numa substância material e numa ordem geométrica. (FRAMPTON, 1999: 39)249 

Por outro lado, Perrault não pretende suprimir o conceito vitruviano de simetria identificado com 

as proporções. O que para Vitrúvio constituía um simples método de relações dimensionais, a 

residir sempre num dos operadores por ele definido, com Perrault, é apresentado de forma 

assumida, unilateral e relativizada, como um operador de concepção.250 A conveniência Clássica de 

“alguma proporção” é substituída pelo interesse na graça e harmonia, obtidas através de 

                                                
 

248 Claude PERRAULT. 1996. op. cit. 
249 Kenneth FRAMPTON. 1999. Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX. Madrid: 
Akal 
250 Esta alteração, já tinha sido iniciada com Alberti, evoluindo de forma mais significativa ao longo do Maneirismo e do Barroco. O 
Renascimento mostrara cedo um genuíno fascínio pelas metodologias, mas, é, no entanto, apenas no “Classicismo Barroco”, com a 
separação entre o sagrado e o profano, através da razão, que o método dimensional passa a ser o operador de concepção. 
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modificações admissíveis das proporções, enquanto valores subjectivos e relativos com origem no 

bom gosto e, portanto, parte integrante da beauté arbitraire. A relação de mediação da obra 

arquitectónica é definitivamente alterada, pois rompeu-se a ligação entre a Arquitectura e o 

numinoso. Doravante a Arquitectura deixa teleologicamente de se confundir, pesem embora o 

arrivismo das diversas tentativas Clássicas, com as proporções absolutamente correctas dadas por 

“Deus” ou acauteladas pela Metafísica no sentido platónico. A Arquitectura arroga-se, enfim, o 

direito a constituir-se numa actividade cognoscitiva autónoma com um processo de construção do 

seu conhecimento exclusivamente profano. Obtida a separação ao sagrado, a Arquitectura, eduz a 

sua força, sedução e sentido, da pretensão de que o seu propósito é ponderadamente válido, 

retractando uma interpretação possível do mundo real – universo humano - e poder assim, de 

algum modo, ter um fundamento de verdade universal. 

Para assegurar o novo fundamento da Arquitectura e encontrar um critério de aprovação universal, 

Perrault sustenta que apenas determinadas variações das proporções devem intervir na obtenção 

da graça e harmonia. Baseados no hábito e na autoridade do arquitecto, os jogos formais desta 

variabilidade das proporções, podem conceber diferentes, mas, igualmente belos edifícios, porém, 

apenas estribados pela presença do bon goût. Se toda a Arquitectura é fundamentada em dois 

princípios de beleza, uma positiva e outra arbitrária, o bon goût é o resultado do conhecimento de 

ambos os princípios de beleza, enquanto que o bon sens está restringido à esfera do juízo da beleza 

positiva. Ao encontrar um explícito na beleza para definir a nova versão da Arquitectura que 

decorre da razão, Perrault está a promover um novo critério de aprovação geral do facto 

arquitectónico, que em relação a esta definição dupla de beleza, irá provocar uma cisão teórica 

entre o campo inteligível e o campo perceptivo e visual, resultado da, também ela nova, posição de 

mediação que o homem passa a ter como único e exclusivo interlocutor. 

Ao contrário de Blondel que acredita numa mudança formal com base na constância teórica das 

proporções, Perrault confia que em resultado da paulatina evolução do bon goût se poderá alcançar 

um novo apuramento das proporções. Ele invalida os fundamentos Clássicos da estética normativa 

que presidiram à teoria das proporções, afiançando-se na subjectividade da prática contemporânea, 

determinada e orientada pela convenance.251 Em oposição aos eminentes predecessores da mais 

restrita normativa teórica, Perrault aponta na sua Ordonnance para a constituição de regras simples, 

quantificadas com base na média de números inteiros para cada uma das Ordens, possibilitando 

assim ao arquitecto na hora da composição dos elementos formais uma maior flexibilidade e 

controle do processo conceptual. A arguente polémica entre François Blondel e Claude Perrault 

esgrimida pela oposição na abordagem da discussão dos temas, surpreendentemente, pressupôs a 

                                                
 

251 Se convenance em francês pode significar de igual modo, comodidade ou conforto, no texto presente o valor apriorístico do significado 
remete-nos para a conveniência que resulta das regras simples que permitem ao arquitecto jogar com o bon goût formal. 
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constituição e a construção de ideias coincidentes, mas, reveladoras da diferença no carácter 

sistémico dos métodos. A herança cultural da Antiguidade Clássica apreendida e entendida como 

um vasto campo sujeito a interpretações de semelhanças, e que de acordo com Michel Foucault 

(1991), fazia da (...) ligação entre Divinatio (adivinhação) e Eruditio (erudição) uma parte da mesma hermenêutica, 

(FOUCAULT, 1991: 34)252 tem que coexistir, entretanto, com o carácter subjectivo da crítica e da 

substituição da semelhança como tipo de pensamento predominante. A Arquitectura encontra no 

cepticismo metodológico a liberdade para poder rejeitar a semelhança absoluta utilizada no passado 

pela escolástica. Agora pode utiliza-la apenas para fundamentar um acto de comparação que resulte 

num pensamento abstracto capaz de ser universal: (...) valores aritméticos podem ser arranjados em séries: 

multiplicidades de unidades podem, portanto, ser arranjadas de acordo com uma ordem nova que, se no passado 

dependiam apenas do conhecimento das medições, agora dependerão somente da consideração de uma ordem. 

(FOUCAULT, 1991: 34)253 

A vontade de Perrault em sustentar uma nova semiologia para as proporções, dando-lhe uma 

dimensão arbitrária que se rompe com a hermenêutica da estética arquitectónica normativa, fruto 

da tradição, teve uma adesão limitada entre os seus contemporâneos. A sistematização das ideias 

perraultianas é repudiada por uma larga maioria de eruditos condicionados ainda ao formalismo do 

historicismo barroco. Teremos que esperar pelo processo imanente do pensamento iluminista no 

século XVIII, para que a orientação do bon goût, adquira a plenitude do seu carácter subjectivo. 

Precoces na natureza e na peculiaridade, os fundamentos teóricos de Perrault, não podem, todavia, 

apresentarem-se legíveis na sua máxima pureza e clarividência, pois os procedimentos cognoscitivos 

estão ainda limitados dentro de um edifício doutrinário construído com base em valores absolutos 

e em axiomas isolados que dominam as estruturas simbólicas da operatividade artística. Quando as 

formas dos sistemas metafísicos quebrantaram, não constituindo assim obstáculos para a razão 

filosófica da subjectividade de Perrault, o absoluto na teoria da Arquitectura relativizou-se, 

revelando uma situação nova, fragilizadora da solidez dos alicerces do “edifício” teórico-

arquitectónico, em que o “edifício” permaneceu erguido, mas, instável entre o compromisso e a 

imponderabilidade do gosto, do hábito e do fenómeno cultural. A ressonância liberal destes 

conteúdos laicos e revolucionários e a ansiedade por um futuro dominado pela razão, criaram assim 

uma nova conjuntura paradigmática para a prática arquitectónica, abrindo de acordo com a 

afirmação de J. Menezes de Sequeira, (...) a porta da modernidade ao surgimento de novos paradoxos - relação 

entre a teoria e a prática, entre investigação e prática profissional, entre design e arquitectura, etc. (SEQUEIRA, 2010. 

86-7)254  

                                                
 

252 Michel FOUCAULT. 1991. op. cit. 
253 Ibidem. 1991 
254 João Menezes de SEQUEIRA. 2010. “Sobre a fundamentação da Arquitectura: reflexões sobre uma crise”. AE...Revista Lusófona de 
Arquitectura e Educação, nº 3. Lisboa 
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Fig. 19. Claude Perrault. Les dix livres d’Architecture de Vitruve. 
2ª ed. 1684. Frontispício 

 

 

 

Fig. 20. Claude Perrault. Ordonnance des cinque espèces de 
colonnes selon la méthode des anciens. 1683. 1. Planche 
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3.5    O SÉCULO XVIII E O CARÁCTER ABSOLUTO DA RAZÃO 

A entrada do século XVIII, trás consigo muitas incertezas. Há uma crise de consciências que 

trespassa a matriz cultural do continente europeu nos seus estilos e teorias, estimulando aberturas 

dissimétricas no debate. A janela do Iluminismo é portadora de dúvidas epistemológicas, incitando 

a um momento de crítica universal, abrangendo todos os domínios da intervenção humana. Paul 

Hazard recorda na sua obra sobre A Crise da Consciência Europeia, que o século XVII evitara a todo 

o custo a mudança, pois aspirava ainda permanecer dentro do ideal Clássico. Para este historiador 

francês, o impulso necessário para que se dê a alteração no modus operandi cultural, está na forma 

como se irá processar a crise, e esta tem a ver com a mudança, o movimento e o indivíduo. Uma 

civilização organizada pela ideia do “dever” é substituída por uma civilização que se pretende 

regulada pela ideia do “direito”: os direitos da consciência individual, os direitos do cidadão.255 

Desta forma, torna-se necessário questionar os pressupostos, as crenças mais arreigadas, os 

fundamentos culturais, presentes no conhecimento e na mentalidade que assistem aos preconceitos 

derivados da tradição, experimentada até aí, pela cultura europeia. Da objecção crítica dos valores 

da tradição surgirá um novo conjunto mental, revelador das ressonâncias e diferenciações de 

comportamentos e opiniões, que inserido num renovado arquétipo colectivo diligenciará a 

compreensão da modernidade, rompendo em definitivo com o pensamento escolástico. 

Transformadas as mentalidades ambiciona-se a construção de uma nova episteme, pois como 

escreveu Edgar Morin: a história das mentalidades deixa transparecer a preocupação constante de melhor 

compreender a modernidade (...). (MORIN, 1999: 167)256  

Tal como, já aqui foi mencionado, a produção teórica da Arquitectura, é também ela, um elemento 

emanante desta ruptura com a tradição, afigurando-se através de uma ampla diversidade de 

perspectivas nem sempre tangíveis com a tradição Clássico-vitruviana. A evolução do género 

discursivo original dos tratados traz consigo uma redução no seu conteúdo e nas suas intenções, 

promovendo em simultâneo, um maior vinculo com o carácter idiossincrático dos seus autores. 

Esta alteração no discurso e na práxis dos tratados cuja conformação epistémica começara a 

desenhar-se em Itália, verá consagradas as rupturas já operadas e organizará novos domínios em 

França, que no entendimento de Choay, terá sido, (...) nos séculos XVII e XVIII, a sua terra de eleição e 

perdição. (CHOAY. 2007: 15)257 

                                                
 

255 Cfr., Paul HAZARD.1948. A Crise da Consciência Europeia (1680-1715). Lisboa: Edições Cosmos 
256 Edgar MORIN. 1999. Science avec conscience: pour la pensée complexe. Paris: Fayard 
257 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
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Um dos primeiros exemplos desta ruptura é o Trattato sopra gli errori degli architetti,258 escrito em 

1621 pelo italiano Teofilo Gallacini (1564-1641), uma obra crítica na análise da abusiva utilização 

das Ordens arquitectónicas pelos arquitectos e que à época da sua composição, constituiu um acto 

de autonomia máxima e de contraste com o ideário tratadístico corrente. Extemporâneo, este 

escrito, só se publicará, em 1767, na cidade de Veneza, resgatando o pensamento lógico de Gallacini, 

numa inusitada actualidade a que não foi estranha a difusão das concepções proto-modernistas de 

funcionalismo e da verdade dos materiais de Carlo Lodoli (1690-1761).259 

Gallacini é inovador na forma como suplanta a importância da estrutura em relação à beleza, 

identificada por ele como a causa directa dos abusos na Arquitectura que tanto reprova. Censura 

a interpretação decorativa regular dos elementos arquitectónicos, pois entende que eles deverão 

ser devolvidos à sua função construtiva. As suas ideias encerram uma nova filosofia conceptual de 

contestação ao Barroco apostando na contenção formal, pois na Arquitectura, como na natureza, 

os edifícios não devem exceder o que é estritamente a sua necessidade, nem devem deixar de fazer 

tudo o que seja necessário. Procurando a autonomia face aos valores da sua época, Gallacini recorre 

persuasivamente ao rigor lógico para através da demonstração do abuso na utilização das regras 

nas Ordens Clássicas, poder associar os argumentos que precisava para reprovar a tradição da 

Arquitectura religiosa da segunda metade do século XVI. 

Ao longo do século XVIII, a procura epistemológica dos estímulos presentes na construção do 

perceptus racional da Arquitectura vai incorporar o paradoxo de acarear como alguns dos seus 

principais teóricos disciplinares, figuras ilustradas que não eram arquitectos; são os casos de Jean-

Louis de Cordemoy cónego e literato e, de Marc-Antoine Laugier abade jesuíta, escritor de moda. 

  

                                                
 

258 Cfr., Teofilo GALLACINI. 1767. Trattato sopra gli errori degli architetti. Venezia: Pasquali 
259 Padre franciscano italiano, matemático e professor de moral, Carlo Lodoli foi igualmente um teórico da Arquitectura, com um trabalho 
pioneiro na definição das noções modernistas de funcionalismo. Defendia que as formas arquitectónicos e as suas proporções deveriam 
derivar das capacidades do material a ser utilizado. Os seus escritos originais perderam-se, fazendo com que as suas teorias sejam apenas 
conhecidas, partindo da leitura das obras dos outros autores. Juntamente com arquitectos e teóricos da Arquitectura, onde se incluem 
Claude Perrault, Jean-Louis Cordemoy, Marc-Antoine Laugier, Lodoli procurou fazer a articulação de uma Arquitectura racional, que 
desafiasse os estilos Barroco e Rococó predominantes. 
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3.6    CORDEMOY. CONCEPÇÃO UNITÁRIA DO OBJECTO ARQUITECTÓNICO 

O Nouveau traité de tout l’architecture260 de Jean-Louis de Cordemoy (1660-1713), publicado em 

1706, é um elemento chave da nova teoria da Arquitectura do Iluminismo francês. Escrito por 

alguém sem qualquer prática projectual, o Noveau traité é directamente influenciado pelo moderno 

universalismo cultural de Claude Perrault e pela contemporaneidade das Mémoires critiques 

d'architecture,261 obra publicada em 1702, por Michel de Frémin (1631-1713). Frémin fora o primeiro 

teórico a duvidar da efectiva necessidade do tópico do conhecimento das cinco Ordens Clássicas 

como condição para a competência arquitectónica. De igual modo, fora um dos primeiros a 

reconhecer a importância do Gótico no desenvolvimento de uma Arquitectura estrutural. Este 

funcionário do Departamento de Pontes e Diques da cidade de Paris, defendia a preeminência dos 

atributos funcionais sobre a aparência formal, tentando, ao mesmo tempo, definir a verdadeira 

Arquitectura: (...) A arquitectura é uma arte de construir segundo o objecto, segundo o sujeito e segundo o lugar; o 

que significa que o primeiro cuidado de um arquitecto consiste em fazer o seu desenho da estrutura com a finalidade 

para a qual se direcciona um edifício; (...) ele deve ter entendido o uso adequado de edifício, imaginar e organizar tudo 

o que naturalmente deve corresponder para este finalidade. (FRÉMIN, 1967: 22-3)262 

Seguindo a senda traçada por Frémin, o abade de Cordemoy afasta-se da tradição vitruviana 

contestando a sintaxe renascentista das Ordens. Estruturalmente, Cordemoy condiciona o seu 

estudo da Arquitectura ao respeito da semântica vitruviana, mas, simultaneamente, procura 

restringi-la na sua utilização: De acordo com a ordem, penso que a arquitectura tem três partes principais: A 

Ordonnance, a Disposition ou Distribution, e a Bienséance. (CORDEMOY, 1966: 3)263 Cordemoy apresenta a 

Ordonnance como a componente teórica das Ordens arquitectónicas, identificando-a com a função, 

(...) a Ordonnance é o que confere a todas as partes de um edifício o justo tamanho que lhe é próprio pela relação 

com o seu uso. Continuador da tradição francesa do século XVII, ele descreve a Disposition ou Distribution, 

como (...) a organização adequada dessas mesmas partes, terminando a adequar os atributos da estética 

arquitectónica, deduzindo que (...) a Bienséance é o que faz que a Disposition seja tal que não se consiga 

encontrar nada que seja contrária à natureza, aos hábitos, ou ao uso das coisas. (CORDEMOY, 1966: 3)264 

Em oposição a Perrault que via na estética da Arquitectura uma grandeza positiva, a Bienséance de 

Cordemoy assume um significado aprioristicamente negativo, subordinada à evanescência dos 

                                                
 

260 Jean-Louis de CORDEMOY. 1966. Nouveau traité de toute l'architecture ou l'art du bastir utile aux entrepreneurs et aux ouvriers, (1714). 
Farnborough: Gregg Press 
261 Michel de FRÉMIN. 1967. Mémoires critiques d’architecture contenans l'idée de la vraye & de la fausse Architecture, (1702). Farnborough: 
Gregg Press 
262 Michel de FRÉMIN. 1967. op. cit. 
263 Jean-Louis de CORDEMOY. 1966. op. cit. 
264 Ibidem. 1966 
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hábitos e do uso. Céptico em relação à prática dos arquitectos e à qualidade da maioria das obras 

contemporâneas, ele associa a Bienséance ao estatuto social do comitente promotor, retomando a 

adequação do conceito palladiano de commoditá com o decoro e a beleza. Enredado nas suas 

próprias ideias, Cordemoy mostra dificuldade na articulação da usage e commodité, com a simetria 

da beleza positiva de Perrault, o que faz com que, muito convenientemente, nunca chegue a aludir 

qualquer crítica ao postulado perraultiano. 

Cordemoy insiste no compromisso para com os princípios hierárquicos do decoro no âmbito da 

Arquitectura. Precursor do funcionalismo moderno, afirma que todas as estruturas usadas devem 

permanecer completamente desprovidas de ornamento, para, assim, expressar melhor a diferença 

de estatuto cultural entre o edifício corrente e de uso quotidiano e, as obras de importância 

simbólica e institucional, (...) a grandeza dos edifícios deveria ser regulada pelo uso ao qual eles estão destinados, 

(CORDEMOY, 1966: 87)265 sublinha ele. Adepto da Arquitectura de formas geométricas simples, 

Cordemoy discorda da adopção dos arcos, dos ângulos agudos e das superfícies curvas; o seu 

objectivo é uma Arquitectura ortogonal espacialmente enquadrada por tectos planos. A exemplo 

de Perrault, promove um ideal arquitectónico apoiado na premissa de que ambas as Arquitecturas, 

a grega e a gótica – as origens arquitectónicas, Clássica e francesa – terão conseguido através de 

uma série de elementos estruturais eficientes, expressar de forma clara as suas funções. Assim, 

Cordemoy defende que a prática arquitectónica contemporânea deve assentar numa síntese entre 

a forma intercolunar gótica e a forma arquitravada grega, com uma ênfase especial, na referência à 

construção das igrejas. 

Hábito constante ao longo da tratadística, as ideias de Cordemoy não teriam seguidores imediatos, 

os seus argumentos deparariam, isso sim, nas Mémoires de Trévoux,266 com a célere oposição crítica 

do engenheiro militar Amédée François Frézier (1682-1773). O significado maior da influência do 

seu pensamento na teoria da Arquitectura do século XVIII, teria que esperar várias décadas, até 

tornar-se o elemento substantivo do Essai sur l’architecture de Laugier, publicado em 1753. As 

concepções de Cordemoy eram avançadas em relação o seu tempo e, como tal, só encontrariam a 

sua logicidade nas doutrinas construtivistas, ligadas aos racionalistas do século XIX, especialmente 

em Viollet-le-Duc. 

Robin Middleton, o autor que, talvez melhor, tenha entendido a importância de Cordemoy na 

História da teoria da Arquitectura, sintetiza assim a autoridade do cónego iluminista na evolução 

da tradição Clássica francesa: Interpretando o velho teórico romano (Vitrúvio) com um rigor inusual e, convencido 

                                                
 

265 Jean-Louis de CORDEMOY. 1966. op. cit. 
266 Entre 1709 e 1712 Amédée François Frézier (1682-1773) publica na revista dos jesuítas franceses “Mémoires de Trévoux” uma série 
de artigos, opondo-se de modo veemente e com incontida agressividade verbal a Cordemoy. Frézier utiliza a História e técnica como 
os argumentos principais da sua oposição. 
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de que a arquitectura antiga possuía uma forma mais pura do que o Renascimento quis admitir, Cordemoy propôs 

uma arquitectura de formas geométricas simplificadas que, ao inter-relacionarem-se davam lugar a um conjunto 

unitário. Porém, apesar de insistir na unidade do conjunto, ele também exigia que cada elemento mantivesse um certo 

ar de independência (...). Condenou vigorosamente o efeito de baixo-relevo da arquitectura contemporânea e rejeitou 

depreciativamente os numerosos motivos que se esculpiam nas superfícies dos edifícios, pois desfocavam os contornos 

com uma modelação contínua e insegura, para, finalmente resumir o modelo formal de Cordemoy, (...). 

Sobretudo, desejava uma arquitectura rectangular simplificada. Desagradava-lhe os ângulos agudos e as curvas. Só 

aprovava os vãos de uma porta rectangular e das janelas. Apreciava que as linhas do telhado fossem horizontais. (...) 

exigia o uso de coberturas planas. (MIDDLETON, 1962: 278)267 Esta descrição das concepções de 

Cordemoy e a complexidade cultural da sua síntese, com transmutações profundas na sintaxe 

arquitectónica só colheria a unanimidade da sua realização plena, no funcionalismo moderno do 

século XX. 

 

3.7    A AUTONOMIA TEÓRICA E CIENTÍFICA DA ILUSTRAÇÃO 

A meados do século XVIII, a semiótica do momento histórico é sujeita a uma explícita 

racionalidade268 que impede qualquer constituição de uma teoria da Arquitectura unidireccional. A 

querela entre Antigos e Modernos, traçara caminhos especulativos paralelos de abordagem 

semiológica, por onde agora fluem as múltiplas correntes de mudança na Arquitectura. As 

estruturas de texto apresentadas procuram o equilíbrio organizacional, distinguindo-se pela sua 

dimensão semântica. Esta latência irá revelar um novo enquadramento ao tratamento teórico da 

Arquitectura, oferecendo-lhe um determinado conjunto de traços na base dos quais se irá 

estabelecer um corpus moderno circunscrito a um círculo lógico e metodologicamente justificado. 

Todavia a perda do impulso e da segurança dos grandes sistemas barrocos e a criação de uma 

situação fundamentalmente nova de aparecimento da racionalidade na Arquitectura não se cinge ao 

aprofundamento único de certos métodos. A báscula que move o recente paradigma arquitectónico 

encontra a sua gravidade na revolução social e industrial que lentamente vai substituindo a 

decadência da velha ordem. As sociedades ambicionam poder agir livremente, com pouca ou 

nenhuma intervenção do Estado, controlando deste modo as funções do mercado e do capital.269 

                                                
 

267 Robin D. MIDDLETON. 1962. op. cit. 
268 A evolução disciplinar da Arquitectura com a superação do pré-racional, ou seja, do “Modelo Divino”, e a passagem para uma explícita 
racionalidade é encarada por Alexander Tzonis, como um processo de início no Renascimento e que evoluirá durante os séculos XVII 
e XVIII com o contributo fundamental dos franceses. Caracterizando esta explicita racionalidade Tzonis sublinha a, (...) maior relação com 
a aplicação da indução, da análise, da comparação, da observação e da experimentação (próprios da natureza da mente humana) à actividade 
de projectar, com outra qualidade fundamental do homem, que este teórico de origem grega, inclui nas idiossincrasias de uma (...) certa 
qualidade fundamental do homem (...) para mudar umas coisas por outras. (TZONIS, 1977: 73). Alexander TZONIS. 1977. Hacia un entorno 
no opresivo. Madrid: Hermann Blume 
269 O economista e filósofo escocês Adam Smith (1723-90) ilustrou bem este pensamento no seu livro sobre o modelo de liberalismo 
económico “Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações", onde procurou demonstrar que a riqueza das nações 
provinha da acção de indivíduos que, movidos apenas por um interesse próprio - self-interest - promoviam o crescimento económico e 
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Surge um pouco por toda a Europa uma elite de burgueses empreendedores, empenhados cada vez 

mais em tomar em mãos as rédeas do poder político e arbitrar, assim, as grandes mudanças sociais 

e artísticas. Tafuri ao levantar o problema dos sobressaltos iluministas na historicidade da nova 

Arquitectura, aponta algumas das questões de base metodológica que estão presentes nas mudanças 

da actividade artística: A revolução levada a cabo é decisiva e irreversível. De agora em adiante já não são os 

valores absolutos os que dominam as estruturas simbólicas da missão artística, mas sim as vicissitudes próprias da 

Humanidade, as que se propõem como protagonistas e pretendem orientar em direcção ao descobrimento de uma 

nova construtividade da forma, directamente relacionada com a percepção, e também com a fruição, com o simbolismo 

mundano e contingente. (TAFURI, 1973: 52)270 

 

3.8    LAUGIER. O ENSAIO REFLEXIVO NA TEORIA DA ARQUITECTURA 

O abade Marc-Antoine Laugier (1713-69) é um multifacetado protagonista destas vicissitudes que 

se propõem fazer a metonímia do seu tempo. A universalidade da sua intervenção, transmuta o 

padre jesuíta num abade beneditino, o ditoso predicador da Coroa no habilitado editor da Gazette 

de France, o religioso em historiador e diplomata. Quando surge de forma anónima, em 1753, 

ensaiando uma aproximação ao modelo predecessor de Cordemoy, o Essai sur l’Architecture, é uma 

obra que espelha o pragmatismo de um literato leigo em Arquitectura que pretende encontrar para 

esta disciplina, (...) o seu estatuto teórico, científico, ou pelo menos, desenvolver um esforço nesse sentido. 

(BEKAERT, 1979: X)271 O Essai, substanciado no julgamento de Laugier de que o fenómeno da 

Arquitectura envolve mais o acto reflexivo da teoria do que a mecânica da prática,272 está na 

vanguarda do momento cultural para aquilatar as respostas às três questões principais da 

Arquitectura do racionalismo: a composição arquitectónica, o Urbanismo e a Arquitectura 

paisagística. 

Seguindo o figurino de Cordemoy, Laugier denuncia os “excessos” do Barroco, fruto da fidelidade 

da tratadística para com a Antiguidade e os comentários de Vitrúvio. Por oposição Laugier acredita 

numa beleza absoluta, mais “essencial”, autónoma dos modelos impostos pela convenção e pela 

tradição. Uma beleza elementar que encontra a plenitude das suas regras na natureza simples, um 

processo a copiar pela Arquitectura por modo a libertar-se, do que para ele parece corresponder 

                                                
 

a inovação tecnológica. Cfr., Adam SMITH. 2010. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Lisboa: Fundação Calouste 
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271 Geert BEKAERT. 1979. “À l’École du Dieu du Gôut”, In Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’Architecture + Observations sur l’Architecture. 
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272 Laugier logo na introdução do Essai sur l’Architecture começa por afirmar: A Arquitectura é de todas as Artes úteis; aquela que exige os 
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a uma sistematização constante de regras aleatórias. Sintonizado com a necessidade da imitação 

dos processos naturais, Laugier oferece um novo arquétipo de construção para o futuro, apoiado 

no pressuposto conceptual de que toda a Arquitectura tem a sua origem na cabana primitiva. 

Esta ascética representação primordial da Arquitectura, coincide, revelando a sua influência, com a 

exploração de Jean-Jacques Rousseau do mito do bom selvagem, a fim de determinar os 

fundamentos da natureza humana e da sociedade de mediados do século XVIII.273 Laugier percebe 

que os argumentos da visão rousseauniana tem uma base hermenêutica comum com a teoria da 

Arquitectura desde Vitrúvio, mas ao contrário dos seus antecessores, ele não reduz o seu conteúdo 

à interpretativa simbólica da génese histórica da Arquitectura. Ele procura conceptualmente alinhar 

o mito, com a consciência epistemológica do significado da experiência. A cabana primitiva é a 

origem, mas é de igual modo, o condensador da racionalidade de toda a Arquitectura ou como 

refere Rosa de Carvalho: O momento onde o mínimo essencial encontra o máximo estilístico através da verdade 

em integridade estrutural, estética, tectónica e funcional. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 519)274 

Baseando-se na lógica estrutural e formal da cabana primitiva, Laugier estabelece os princípios do 

desenho arquitectónico, organizando a cabana tectonicamente a partir de quatro suportes de 

troncos de árvores, quatro vigas horizontais, e o tecto: A pequena cabana rústica que acabo de descrever 

é o modelo sobre o qual se imaginaram todas as magnificências da arquitectura. É aproximando-se, na execução, à 

simplicidade deste primeiro modelo que se evitam os defeitos essenciais e se conseguem as perfeições verdadeiras. As 

partes de madeira elevadas perpendicularmente deram-nos a ideia das colunas. As partes horizontais acima delas, 

deram-nos a ideia dos entablamentos. Por último, as partes que compõem o telhado inclinado, deram-nos a ideia dos 

frontões: isto é o que todos os mestres da arte reconheceram. (LAUGIER, 1753: 12-3)275 Estava explicada assim 

as origens da coluna, do entablamento e do frontão, que na opinião de Laugier foram as responsáveis 

pela sintaxe de toda a lógica construtiva. 

Resultado do redimensionamento conceptual de Laugier, a relevância concedida na teoria da 

Arquitectura ao debate encomiástico sobre as proporções das Ordens diminuiu, permitindo, então, 

direccionar as preocupações com a composição, para o uso sistémico das formas geométricas 

puras. O edifício converteu-se no argumento conceptual central da teoria da Arquitectura, 

assentando o seu modelo argumentativo na explicação do tipo construtivo. Hernández León realça 

a predeterminação construtiva e compositiva deste modelo: A cabana de Laugier, (...), explica-nos a relação 

entre elementos sustentantes e sustentados, formaliza numa analogia naturalista o princípio gravitacional da construção. 

Seria a justificação da ordem clássica, ou de maneira mais concreta do templo, onde o que denominamos ‘sistema 

                                                
 

273 Em 1750 é tornado público o texto de Jean-Jacques Rousseau dirigido à Academia de Dijon, “Discours sur les sciences et les arts” 
em que o pensador iluminista descreve o estado primitivo da humanidade como um tempo de felicidade e de comunhão com a natureza. 
274 António S. ROSA DE CARVALHO. 2010. op. cit. 
275 Marc-Antoine LAUGIER. 1753. op. cit. 
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portante’ condiciona totalmente o resultado formal e a configuração espacial. É, portanto, o que, convencionalmente, 

viemos a denominar um modelo “tectónico”. (HERNÁNDEZ LEÓN, 1990: 49)276 

Consequentemente a determinação parametrizada do número das Ordens arquitectónicas perde 

interesse normativo. Com Laugier, o protagonismo contingente das Ordens é estabelecido em 

função da presença destas enquanto elementos construtivos no edifício: Em qualquer Ordem da 

Arquitectura, não há mais que a coluna, o entablamento e o frontão para poderem entrar essencialmente na sua 

composição. Se cada uma dessas partes está colocada na sua posição e com a forma que lhe convém, não haverá 

nada a acrescentar para que a obra seja perfeita. (LAUGIER, 1753: 14-5)277 A lógica construtiva incorpora 

assim a teoria das Ordens, ajudando a Laugier resolver a dicotomia entre o corpo – matéria - e a 

decoração – desenho - presente em qualquer edifício. Estabelecer a proporcionalidade das partes 

envolve primeiro as Ordens arquitectónicas, mas, inclui igualmente todo o corpo do edifício, a sua 

disposição interior e a relação da escolha da Ordem em função do carácter permanente da 

construção. A imputação da razão subjacente às proporções resulta da verificação da 

comensurabilidade da realidade. Uma convicção que faz de Laugier um dogmático, pois 

aparentemente não abdica dos princípios que desenvolveu para a avaliação de toda a Arquitectura. 

Determinado, ele apenas esboça uma subtil compreensão para com a possibilidade de juízos 

diferentes. 

Se no capítulo primeiro Laugier circunscreve o tema à cabana primitiva e à origem da coluna, do 

entablamento e do frontão, abordando no capítulo seguinte as várias Ordens, momento 

aproveitado, aliás, para ele revelar o seu proverbial chauvinismo, (...). Dos gregos nós apenas conhecemos 

três. Dos Romanos contamos até cinco, e a nossa francesa terá assim desejado adicionar uma sexta, (LAUGIER, 

1753: 66)278 é no capítulo terceiro que ele trata da solidez, da comodidade e da adequação dos 

edifícios. Para Laugier a, (...) solidez é a primeira qualidade que deve ter um edifício, (LAUGIER, 1753: 131)279 

porque a construção de um edifício é dispendiosa, tornando-se inconveniente a sua reconstrução 

sucessiva. Deste modo é importante não negligenciar os cuidados capazes de lhe assegurar um uso 

o mais duradouro possível. Os Antigos atenderam a estas preocupações, oferecendo os seus 

edifícios para espanto dos contemporâneos e aprestar a admiração de todos os que os usufruírem 

na posteridade. Todavia, Laugier mostra-se crítico com os seus contemporâneos: Os nossos Artistas 

não têm hoje grande gosto pela solidez. Eles não entendem que a (...) solidez de um edifício depende de duas 

coisas: da escolha dos materiais e do bom emprego com que é feito. (LAUGIER, 1753: 133)280 
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Assim, Laugier concentra no arquitecto a responsabilidade de avaliar a qualidade dos materiais, 

fazendo um apelo aos seus sentimentos mais nobres, pois quer ver nele, (...) um homem enamorado de 

um genuíno amor pela sua arte, que prefere a qualquer outra recompensa, a glória de se distinguir e a felicidade de 

ter sucesso. (LAUGIER, 1753: 135)281 Como os materiais não são todos da mesma qualidade, o estudo 

do arquitecto deve ter como propósito o conhecimento de todas as propriedades e diferenças 

intrínsecas dos mesmos, por forma a poder julgar e estar livre de todos as fraudes des Marchands.282 

Para a solidez da obra o projecto do arquitecto deve considerar apenas a força das cargas para 

ajustar com certeza a força dos suportes. 

Mais à frente no capítulo, pronunciando-se sobre a comodidade dos edifícios, Laugier confirma que 

os (...) edifícios são feitos para a habitação, e é enquanto cómodos que podem ser habitáveis, concluindo depois 

que há três factores a concorrer para esta comodidade das habitações: a localização, a distribuição e os 

corredores. (LAUGIER, 1753: 156)283  Fazendo a distinção entre autonomia e imposição na localização 

dos edifícios, Laugier expõe argumentos psicológicos, físicos e climatéricos análogos às prescrições 

Clássicas de Hipócrates empregues por Vitrúvio no De Architectura e posteriormente recuperadas 

no processo de formulação da tese renascentista. Reconhecendo a dificuldade em encontrar uma 

localização ideal nas cidades, confessa: Estamos constrangidos pelo local que não pode nunca ser uma grande 

extensão e de uma perfeita regularidade. Tudo o que há de livre, é a escolha do bairro e da rua. (LAUGIER, 1753: 

159)284 Resignado com esta obrigação, Laugier considera, porém, importante uma atenção 

redobrada com os aspectos da ventilação e da salubridade do bairro e com a estrutura da rua, para 

ele o mais larga e alinhada possível. 

Apresentadas as vantagens de uma boa localização, Laugier vê na distribuição, interior e exterior, 

um importante contributo para a almejada comodidade da Arquitectura: A distribuição exterior tem por 

objectivo o arranjo das entradas, dos passeios e dos jardins. (LAUGIER, 1753: 161-2)285 Tentando fixar a 

estrutura em palavras, Laugier dá-nos a compreender um reportório de prescrições formais, 

elementos de um conceito de ordenação, que nós faz subtilmente lembrar a moderna “promenade 

architecturale” corbusiana. A distribuição interior toca ainda mais de perto com a comodidade da casa que o 

exterior, e pede que se lhe dê a atenção até aos ínfimos pormenores, (LAUGIER, 1753: 167)286 revela Laugier, 

começando pelo papel da porta da entrada, momento de transição fundamental do exterior e 

enquadramento do vestíbulo e da escala interior da casa. A posição da escada de acesso ao piso 

superior é outro dos elementos a que ele dá destaque, assim como ao carácter mais íntima dos 

quartos. Laugier renova a importância do arquitecto, agora na distribuição do edifício, ele (...) deve 
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ter o cuidado de aproveitar toda a área, e não deixar nada inútil. Se ele tem o espírito de combinação, ele tirará grande 

partido das irregularidades, e veremos sob a sua mão os mais pequenos recantos se metamorfosear em tantas novas 

comodidades. (LAUGIER, 1753: 174-5)287 Para último os corredores, que de acordo com Laugier, são 

um contributo essencial para a conforto da casa. Eles estabelecem as comunicações entre as 

diferentes partes da habitação, reduzindo os longos circuitos, e facultando a aproximação de toda 

a ajuda necessária que pode vir dos espaços de trabalho e de outras áreas comuns. Estes corredores 

são áreas que o arquitecto jamais deve negligenciar na disposição de uma habitação. 

O capítulo quarto é dedicado à maneira de construir as igrejas. Para Laugier estas, (...) são de todos os 

edifícios aqueles onde um arquitecto tem mais oportunidades de aplicar todas as maravilhas da sua Arte. (LAUGIER, 

1753: 199)288 Ele aspira que as igrejas se convertam no acto de sublimação de uma redução dos 

elementos arquitectónicos em concordância com a sua lógica construtiva. Desta forma Laugier 

recorre aos Antigos - anteriores aos das construções góticas – para fazer uma aproximação ao 

vocabulário geométrico das igrejas do Renascimento, pois, ele reconhece legitimidade ao 

desenvolvimento de outras formas, para além, das comuns com planta em cruz longa (latina): 

Seguindo sempre a mesma disposição da arquitectura, pode-se dar às igrejas todas as formas imagináveis, ele é mesmo 

bom para não se façam todas com o mesmo desenho. (LAUGIER, 1753: 240-41)289 Sem esclarecer se estas 

novas formas são passíveis de congeminação com os princípios da cabana primitiva, Laugier conclui: 

Todas as figuras geométricas desde o triângulo até ao círculo, podem servir para variar continuamente a composição 

destes tipos de edifícios. (LAUGIER, 1753: 241)290 Algo que ele, como leigo e especulador, sente ao 

descrever com evidente entusiasmo a geometria de um igreja apoiada num triângulo equilátero. 

Revelador das preocupações de Laugier no campo do Urbanismo, o capítulo quinto acolhe as 

questões do embellissement291 das cidades. O Essai é um dos primeiros textos do século XVIII que 

procura tratar a dimensão estética da cidade: O gosto pelos embelezamentos generalizou-se, ele é desejável 

para o progresso das artes, pois o gosto deve-se preservar e perfeccionar-se. Mas o gosto não deve limitar-se às casas 

dos particulares, ele deve estender-se na totalidade à cidade, (LAUGIER, 1753: 242)292 afirma Laugier, 

convencido de que, (...) a beleza e a magnificência de uma cidade depende principalmente de três coisas, das suas 

entradas, das suas ruas, dos seus edifícios. (LAUGIER, 1753: 244-45)293 Para oferecer um esboço global da 

importância das entradas monumentais, da infra-estrutura das ruas, das praças e das fachadas dos 

edifícios, Laugier recorre ao exemplo de Paris, “la Capitale d’un grand Royaume comme la France”.294 

É obrigatório que as entradas de uma cidade estejam livres e desocupadas, em número proporcional 
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à importância do assentamento urbano e razoavelmente adornadas para com fluidez, facilitar a saída 

dos seus habitantes e o acesso dos estrangeiros. Nas cidades muito populosas, as avenidas mais 

largas são as estruturas principais para assegurar os fluxos necessários. Por outro lado, 

hierarquicamente intermédias, as ruas tornam as comunicações fáceis e cómodas entre os bairros: 

Devemos olhar uma cidade como uma floresta. As ruas são os caminhos dela, (LAUGIER, 1753: 259)295 declara 

Laugier, para numa passagem posterior reconhecer que, (...) quando o plano de uma cidade está bem 

traçado, o principal e o mais difícil está feito, (LAUGIER, 1753: 265)296 apenas, restando disciplinar a 

decoração exterior dos edifícios. Compreendendo a importância da regulação pública dos 

interesses privados, ele considera que se desejarmos uma cidade bem planeada, (...) não se pode 

abandonar aos caprichos dos particulares as fachadas das suas casas. (LAUGIER, 1753: 265)297 Tudo que confina 

com o espaço público da rua deverá ser determinado e sujeito pela autoridade pública, ao projecto 

que tem as regras para a rua inteira, nomeadamente a altura das casas e a sua proporcionalidade 

com a largura das ruas. 

Evitando trair o legado tratadístico herdado dos seus antecessores, Laugier finaliza o seu Essai, 

procurando a mais ampla abrangência da Arquitectura com um capítulo VI dedicado ao 

embelezamento dos jardins. Ele reconhece o estatuto tardio desta arte na esfera da cultura francesa, 

e o papel de Luís XIV na sua afirmação artística. Este impulso real permitiu a criação de composições 

admiráveis, em que todas as belezas da natureza encontraram um espaço de harmonia passível de 

encantar os utilizadores mais exigentes. Porém, a França não foi capaz de promover uma revisão 

teleológica deste fenómeno cultural. Laugier crítica assim o que ele considera uma rígida monotonia 

formal dos jardins franceses, sugerindo em alternativa uma disposição mais natural e essencial. 

Expressão idiomática do seu gosto pelos jardins chineses, ele afirma: O gosto dos Chineses aqui parece-

me preferível ao nosso. (LAUGIER, 1753: 280)298 Laugier recorre à descrição de Jean-Denis Attiret, 

confiando na narrativa deste jesuíta, para fazer do modelo de jardim asiático, o arquétipo renovador 

dos jardins ocidentais. Uma atitude moderna, comprometida com a visão diacrónica da Ilustração, 

de empenho em processar e assimilar outros apores culturais. Identificado com a heterotopia da 

exposição das Lettres édifiantes et curieuses,299 Laugier interroga-se: Além disso existe alguém que possa 

resistir ao charme desta descrição; acreditamos, através da leitura, vagar no meio destes jardins artificiais, onde as fadas 
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ostentam os seus encantamentos: no entanto quando reflectimos sobre isso, não vemos nada mais do que simples e 

natural: tanto simplicidade foi felizmente pensada, tanta verdade e naturalidade tem o controle sobre os nossos gostos. 

(LAUGIER, 1753: 281)300 

Acusado de plagiar Cordemoy na publicação original de 1753, Laugier apresenta em 1755, uma 

segunda edição ampliada do Essai, em que procura refutar as acusações da falta de originalidade do 

tratado, incluindo mesmo um frontispício que ilustra adequadamente a sua descrição da cabana 

primitiva. [Fig.21] A inclusão desta representação, num tratado inicialmente sem imagens, reforça a 

credibilidade da afirmação de Laugier de que toda a grandeza da Arquitectura das Ordens descendia 

deste edifício primitivo. 

Em 1765, ele edita outra das suas obras, as Observations sur l’Architecture, largamente consagrada à 

questão das proporções. Este livro nunca chegaria a igualar o reconhecimento do Essai de reduzidas 

dimensões, largamente difundido nesta época por toda a Europa. Nas Observations, Laugier elege 

com frequência a geometria euclidiana para o estudo das plantas dos edifícios civis. É o caso de uma 

proposta para um hospital, em que de acordo com a sua estrutura funcional adopta uma planta em 

forma da cruz de Santo André. Laugier procura estabelecer uma relação entre o carácter e a forma 

geométrica do objecto arquitectónico. (LAUGIER, 1966: 188 ss)301 A Arquitectura compartilha um 

carácter de verdade, uma qualidade moral, que passa a constituir um problema de dimensão ética. 

E a verdade da Arquitectura encontra esta dimensão na sua lógica construtiva. Laugier estabelece 

assim uma ponte para a modernidade. A concepção racional do edifício em função da sua estrutura 

mais do que da sua imagem formal e o tímido afastamento do ideal do templo Clássico em benefício 

da catedral Gótica, representam um dos primeiros estágios do estudo do funcionalismo dos séculos 

XIX e XX, numa época em que só descobrimos um paralelo, nas reflexões do padre Carlo Lodoli. 

A crítica de Laugier ao Classicismo francês nas matérias da beleza e proporções revelou-se decisiva, 

pois a posição anterior de Perrault sobre estes temas era ainda minoritária na década de 1750. Nos 

primeiros meses de 1755, o ano da segunda edição do Essai, a Académie Royale d’Architecture, 

regressa mais uma vez à leitura da tradução de Perrault do tratado de Vitrúvio. As notas de Perrault 

no Les dix livres, desencadeiam, em mais do que uma ocasião, acesos debates, embora as transcrições 

do procedimento façam apenas alusão a "diversas reflexões" para explicar a controvérsia à volta 

das anotações. Em 1765, o mesmo ano em que Laugier publica as suas Observations sur l’Architecture, 

a Academia volta ao tema, lendo, agora, as passagens mais relevantes do Cours d’Architecture de 

François Blondel. Desta vez não há qualquer menção a eventuais "reflexões" dos intervenientes, 

dando assim a perceber que a visão de Blondel a respeito das proporções, inclusivamente as 
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proporções harmónicas, foi aceite sem debate. Entre 1753 e 1765, o nome de Laugier nunca é 

referido nas actas da Academia. Não compreendendo as premissas de mudança, a instituição 

académica francesa, opta pela manutenção do alinhamento com o seu programa original. Uma 

apreciação errada da Academia como comprova Harry Mallgrave: Contudo o Essai de Laugier teve na 

verdade um efeito sobre a teoria francesa por volta 1765, especialmente na sua exaltação da "razão" como a estrela 

guia para todas as deliberações. Embora o racionalismo na arquitectura pudesse seguir a sua linhagem, voltando ao 

Cartesianismo de Perrault, ele assume agora uma nova tendência dentro da teoria neoclássica em resultado de ter sido 

associado com as noções iluministas de progresso e de reforma institucional. A mensagem de Laugier de reforma - o 

seu pleito por um retorno ao classicismo simplificado - ao mesmo tempo, não teria tido a ressonância que teve, se não 

fosse o momento da publicação do Essai e a confluência das ideias que ele veio a partilhar com o trabalho de Soufflot 

em Ste.-Genevive.302 (MALLGRAVE, 2005: 23)303 

 

 
Fig. 21. Marc-Antoine Laugier. Essai sur l’Architecture. 1755. 
Frontispício  

                                                
 

302 Construída na segunda metade do século XVIII, numa colina da margem esquerda do Sena, em Paris, a igreja de Sainte-Geneviève 
projectada por Jacques-Germain Soufflot (1713-80), pretendia afirmar-se como um templo alternativo que pela sua contemporaneidade 
pudesse superar o esplendor passado da velha catedral de Notre-Dame. Esta obra de Soufflot vai resultar numa variação do modelo 
arquitectónico neoclássico francês. Ao interesse pelos temas da depuração do original grego e romano, Soufflot acrescenta o sentido 
estrutural do Gótico religioso e a consequente importância do saber especializado dos engenheiros. A igreja de Sainte-Geneviève não 
constitui assim um regresso à estilística grega, romana ou renascentista, ela está sintonizada com a ideia de síntese das partes defendida 
nos textos teóricos de Laugier e Blondel. O todo da igreja reside principalmente na forma de ordenação dos elementos estruturais 
segundo a lógica grega em conjugação com o apelo aos sentidos do efeito gótico de modelação do espaço pela luz. Construída no limiar 
da revolução francesa a igreja é dessacralizada e transformada em Panthéon nacional, fixando nesta nova função outros valores espaciais 
interiores. 
303 Harry Francis MALLGRAVE. 2005. Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 1673-1968. Cambridge: Cambridge University Press 
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3.9    A TEORIA ESTÉTICA E A AFIRMAÇÃO DO SUJEITO HISTÓRICO 

De escrita fluida e compreensível, a substância teórica contida no Essai desperta um interesse 

crescente nos meios intelectuais dos grandes centros de produção artística comprometidos com a 

Arquitectura. Em poucos anos multiplicam-se as edições do livro de Laugier, surgindo traduções 

em inglês e alemão. Jacques-François Blondel na sua École des Arts privada, aonde se irão formar 

alguns dos principais protagonistas de uma nova geração de arquitectos franceses, recomenda o 

Essai aos seus estudantes, antes de o depreciar anos mais tarde, considerando-o a dialéctica de uma 

moda efémera, entretanto, superada. Coincidindo com a vontade de Laugier em restabelecer a 

pureza estrutural das Ordens, ao longo da década de 1750, iniciam-se as primeiras explorações 

arqueológicas. A cultura ocidental estimulada pela relevância histórica, do achado das ruínas de 

Pompeia e da investigação dos antigos enclaves gregos, vai, assim, através deste contacto directo 

poder redescobrir a composição grega das Ordens. 

Quando em 1764, o alemão Johann Joachim Winckelmann (1717-68)304 publica o Geschichte der 

Kunst der Alterthums (História da Arte na Antiguidade), a estética passa a estruturar-se como uma 

teoria do conhecimento, separada da inflexibilidade da tradicional hierarquia entre razão e 

sensibilidade platónica, os elementos que até esse momento tinham norteado o pensamento 

artístico. Abandonando os critérios normativos Clássicos, Winckelmann faz da crítica do 

conhecimento uma concepção filosófica, tornando a História da Arte uma disciplina autónoma. O 

estudo da Arte Antiga, passa a estabelecer uma articulação entre o presente e o passado, por forma 

a promover o futuro, afirmando em simultâneo o sujeito histórico, uma identidade própria com 

capacidade de diligenciar as possíveis mudanças. 

Para Winckelmann, a arte pode tornar-se, assim, um dos instrumentos da materialização do 

projecto de modernidade, uma janela de utopia para um mundo melhor. Partindo destes 

pressupostos, o sujeito histórico é agora livre na acção, agindo em conformidade com a sua 

intrínseca universalidade objectiva, consciente da mudança epistemológica originada ao afastar-se 

do discurso da norma subjectiva que o cerceara até então. Com a historiografia de Winckelmann a 

teoria Neoclássica da Arquitectura, descobre um quadro de coerência histórica e estética inaugural 

com implicações no processo da utilização das Ordens. Elas são dispensadas das subjectivas 

variações estilísticas podendo deste modo regressar ao seu propósito estrutural original. Tal resulta 

                                                
 

304 Além de arqueólogo, o alemão Winckelmann foi um dos precursores na criação da disciplina académica da História de Arte. Helenista 
convicto, ele foi o primeiro a fazer a distinção entre a arte Grega, a Greco-Romana e a Romana. Esta distinção seria decisiva para o 
surgimento e ascensão do Neoclassicismo na segunda metade do século XVIII. Como arqueólogo, Winckelmann teve igualmente um 
papel relevante na fundação da Arqueologia científica moderna, pois foi o primeiro a aplicar de forma sistemática, categorias de estilo à 
História da Arte. Cfr., Johann Joachim WINCKELMANN. 2011. Historia del arte de la Antiguedad. Madrid: Ediciones Akal 
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numa recusa das Ordens aplicadas, principalmente nas suas versões manipuladas. Embora a notável 

liberdade compositiva esteja patente nas obras dos expoentes da Arquitectura Neoclássica tais 

como Boullée e Ledoux, os arquitectos ditos “da Revolução”, o renovado uso estrutural das Ordens 

oferece agora a garantia de que estas são empregues de uma maneira basicamente correcta. 

 

3.10    J.-F. BLONDEL. A PEDAGOGIA TEÓRICA DO CARÁCTER NA ARQUITECTURA 

Boullée e Ledoux partilham com outros arquitectos igualmente importantes da segunda metade do 

século XVIII uma base cognoscitiva comum. Todos assimilaram os seus conhecimentos disciplinares 

através dos fundamentos heurísticos de Jacques-François Blondel (1705-74), o (...) mais importante 

professor francês de arquitectura do século XVIII. (WIEBENSON, 1993: 53)305 Proveniente de uma família 

de arquitectos, ele é um erudito com desenvolvida experiência profissional na Arquitectura que 

constata a inoperante acção da Academia.306 Considerando que o mester de arquitecto reclama 

conhecimentos mais vastos, Jacques-François Blondel recorre aos conselhos do predecessor 

Delorme, introduzindo no seu estúdio, em Paris, os princípios medievais do ensino pela prática 

oficinal. 

Além das sessões regulares de desenho, construção e das visitas guiadas a monumentos, ele 

assegura o necessário tratamento teórico e analítico recorrendo aos livros da sua extensa 

biblioteca. Quando, em 1743, abre uma escola privada de Arquitectura, à revelia da Academia, 

Jacques-François Blondel sabe que está a contribuir para a mudança no modelo de formação de 

uma nova geração de arquitectos franceses. Na École des Arts, ele oferece uma estrutura de ensino 

mais abrangente, onde inclui disciplinas como a perspectiva, matemática, estereotomia e teoria das 

fortificações. A École tem um enorme êxito, mas, não é financeiramente sustentável. Por esta época 

é também solicitada a sua colaboração na preparação das gravuras de Arquitectura da Encyclopédie 

de Diderot e d’Alembert.307 

Todavia, Jacques-François Blondel já granjeara a credibilidade necessária para ser nomeando em 

1755, membro efectivo da Academia, e, a partir de 1762, assumir a cátedra de Arquitectura em 

substituição de Louis-Adam Loriot (1700-67), forçado, entretanto a demitir-se. A escolha revela a 

                                                
 

305 Dora WIEBENSON, Claire BAINES. 1993. The Mark J. Millard Architectural Collection Vol. 1: French Books, Sixteenth through Nineteenth 
Centuries. Washington: National Gallery of Art 
306 Não há um consenso entre autores quanto ao seu grau de parentesco com François Nicolas Blondel. Claire Baines refere-se a este 
último como o tio de Jacques-François Blondel. 
307 Quando Denis Diderot (1713-84) e Jean le Rond d’Alembert (1717-83), organizam os primeiros fascículos da Encyclopédie, o tema da 
Arquitectura requer uma abordagem prioritária. Assim, é solicitada a colaboração de Jacques-François Blondel para a preparação das 
ilustrações. Esta participação é, porém, mais extensa, ele vai redigir alguns dos principais comentários teóricos sobre a Arquitectura, 
ocultando-os na aparente autoria dos enciclopedistas. Os comentários começam pelas Ordens, prosseguindo com os edifícios sagrados, 
os públicos, as casas privadas e a decoração interior. A forma da apresentação segue os cânones da convenção Clássica respeitando 
ainda o figurino da tradição vitruviana. 
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sua filiação, ele preserva ainda as virtudes de um homem da Academia. A sua defesa da pureza das 

Ordens e a precisão das proporções, [Fig.22] permanecem como cânones no reconhecimento da 

essência da beleza arquitectónica, construída na simplicidade, clareza e unidade, que resulta da 

variação harmónica das suas diferentes partes. [Fig.23] Esta é uma posição onde, como aponta 

Antoine Picon, (...) ainda se percebem nuances da arquitectura clássica, com um jogo fluído e estudado de variações 

em torno do tema do equilíbrio. (PICON, 1988: 69)308 Os conceitos teóricos de Jacques-François Blondel, 

colocam-no na charneira de uma diacronia histórica. Há uma dicotomia entre um lógos que o orienta 

para o Renascimento e o Classicismo do Barroco francês, e um lógos que o impulsiona para as 

referências do “carácter” e do “verdadeiro estilo” de uma nova Arquitectura Neoclássica, o que 

(...) representa uma teoria intermédia entre os postulados vitruvianos e a “Arquitectura da Revolução”. (KRUFT, 1990a: 

194)309 

Jacques-François Blondel não é um teórico particularmente inovador, na realidade, como já 

observamos, ele está comprometido ainda com o conservadorismo da Academia. A sua relevância 

na Histórica da teoria da Arquitectura advém, principalmente, do seu papel como pedagogo, ao 

desenvolver na École des Arts um ambiente culturalmente aberto e autónomo que contribuiu para a 

emergência de uma nova e talentosa geração de arquitectos franceses: Pierre Patte (1723-1812), 

discípulo continuador dos Cours d’architecture310 de Jacques-François Blondel e defensor de uma 

nova visão dos problemas da cidade; Marie-Joseph Peyre (1730–1785), influente e decidido 

arquitecto Neoclássico do período pré-revolucionário; Jean-François de Neufforge (1714-91), autor 

do Recueil Élémentaire d'architecture, um extenso compêndio com cerca de 900 gravuras que inaugura 

um novo tipo de publicação da Arquitectura; Jean-Baptiste Rondelet (1743-1828), professor na École 

des Beaux-Arts - a sucessora da Academia - e um dos fundadores da École Polytechnique; e (...) as duas 

centrais e incontornáveis figuras representativas da sugerida “Arquitectura da Revolução”,311 

Étienne-Louis Boullée (1728-99) e Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). 

  

                                                
 

308  Antoine PICON. 1988. Architectes et Ingénieurs au Siècle des Lumières. Marseille: Parenthèses 
309 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
310 Jacques-François Blondel começou a publicar os seus Cours d’architecture em 1771. A obra é constituída por seis volumes de texto e 
três de ilustrações. Na realidade os três últimos volumes dos Cours d’architecture, os que tratam dos problemas da construção, foram 
adaptados e finalizados por Pierre Patte, cujo empenho e conhecimentos eram em larga medida superiores aos de Jacques-François 
Blondel, entretanto falecido. Cfr., Jacques-François BLONDEL. 1771-77. Cours d’architecture civile ou traité de la décoration, distribuition et 
construction des Bâtiments. Vols I-IX. Paris: Desaint 
311 Na década de 30, do século XX, o propósito da historiografia e da crítica em encontrar um significado ideológico que conjugue o fim 
do ciclo Clássico da Arquitectura moderna em 1789, com os acontecimentos da revolução social e política em Paris, resultou na 
asseveração da existência de uma denominada “Arquitectura da Revolução”. O autor desta tese é o historiador da arte Emil Kaufmann 
(1891-1953) que publicará uma série de livros, onde procura chamar a atenção para este fenómeno. Esta interpretação histórica ganha 
maior fôlego com o aparecimento dos desenhos e do tratado de Boullée e a sua posterior divulgação em exposições, assim, como, a sua 
publicação na década de 1950. Nas últimas décadas, contudo, outros autores promoveram uma actualização historiográfica do tema, 
lançando um olhar contemporâneo, sem substanciações ideológicas, apoiado apenas em trabalhos de investigação mais sistemáticos. São 
os casos dos trabalhos recentes de Michael Gallet e Anthony Vidler. 
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Fig. 22. Jacques-François Blondel. Cours d’architecture. 1771. 
Proporções do entablamento toscano de Scamozzi 

 

Fig. 23. Jacques-François Blondel. Cours d’architecture. 1771. 
As cinco Ordens de Arquitectura de acordo com Vignola  
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3.11    OS ARQUITECTOS DITOS “DA REVOLUÇÃO” 

Se o final do século XVIII trouxe consigo na esteira do Iluminismo um novo potencial para a estética 

arquitectónica, é um equívoco interpretar esta ruptura com a tradição, como o resultado ideológico 

de um novo quadro mental desencadeado pela Revolução. Quando, em 1789, os eventos da 

Revolução Francesa eclodem em Paris, os modelos renovadores da Arquitectura encontram-se já 

num período de maturação conceptual e de aperfeiçoamento, apoiados nos avanços científicos e na 

autoridade da razão, ao adoptar como base o Clássico inicial, entre o grego e o romano, para a 

exegese da reflexão crítica e a criação de uma arte independente inscrita num novo espírito de 

modernidade. Hanno-Walter Kruft esperançado numa cronologia historicista mais ampla da 

“Arquitectura da Revolução”, salienta: Para compreender a Arquitectura da Revolução deve de ter-se em conta 

estes intelectuais precursores que começaram a formular as suas ideias desde os princípios do século XVIII, 

prosseguindo, Kruft imputa à historiografia do século XX uma incapacidade semântica para 

promover a diferenciação entre a revolução morfológica da nova Arquitectura e a revolução social 

e política, (...). O enorme interesse do século XX pela Arquitectura da Revolução tendeu a isolá-la como fenómeno, 

provocando interpretações históricas erróneas que vêem nela uma ruptura com a tradição e um começo da arquitectura 

moderna. (KRUFT, 1990a: 204)312 

Ainda que entroncadas numa vontade comum de mudança, epistemologicamente a “Arquitectura 

da Revolução” e a Revolução Francesa têm ontologias diferentes. Os arquitectos “da Revolução” 

são profissionais que vivem e trabalham na esfera do poder monárquico, habituados a uma relativa 

autonomia nas decisões e que se redescobrem nas suas próprias contradições. Por um lado, há a 

necessidade de resposta à demanda pública e privada, alinhados com as condicionantes do 

vocabulário Clássico, por outro, eles têm uma expectativa de liderança da vanguarda cultural que 

conduza à desarticulação do Classicismo e construa um novo modelo teórico Neoclássico, racional 

e crítico. Como refere Domingos Tavares, são intelectuais que se posicionam, (...) como arautos de 

uma revolução artística diferente sem evidenciar clara consciência revolucionária, mas assumindo o princípio de 

liberdade individual no processo criativo, desenhando as utopias anunciadas de outras experiências no plano formal e 

simbólico, numa linha de construção do futuro que só mais de um século depois voltou a ser valorizada. (TAVARES, 

2011: 11-2)313 

Determinada pelas condicionantes da sua acção, a Arquitectura não pôde assumir, assim, enquanto 

expressão artística um pendor revolucionário, sobretudo se tivermos em consideração as 

consequências da violenta mudança política operada no rescaldo da Revolução em França. No 

                                                
 

312 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
313 Domingos TAVARES. 2011. Claude-Nicolas Ledoux - formas do iluminismo. Porto: Dafne Editora 
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período que antecedeu a Revolução em 1789, perante um quadro de crise institucional do Antigo 

Regime, vários foram os arquitectos da nova geração que tiveram o atrevimento de pensar em 

genuínas utopias arquitectónicas, no que poderemos considerar como uma expressão inteligível da 

vontade de participação nas mudanças dos paradigmas, com consequências formais no 

desenvolvimento de um Cosmos novo. Um dos momentos na humanidade, em que, ao aparentar 

uma singularidade única, a História pareceu se ter imobilizado num rasgo visionário e utópico. 

 

3.12    BOULLÉE. A UTOPIA NA DESCONSTRUÇÃO DA FIGURA DO TRATADO 

Étienne-Louis Boullée (1728-99), arquitecto, teórico e professor, é um dos representantes desta 

necessidade hipertrófica da figura da utopia. Contudo, ele não é um revolucionário que dê 

expressão a um ideário político, pois está ainda condicionado às determinantes da sua acção 

disciplinar. Só a partir da década de 1780, e face à evolução da conjuntura cultural, social e política 

francesa, é que Boullée se vê forçado a ter que reorientar a sua actividade produtiva e intelectual. 

Vocacionado para a função didáctica e para a reflexão epistemológica, esta inesperada, mas, 

igualmente, desejada autonomia pessoal, permite-lhe alimentar os desejos de reconversão da sua 

arte numa espécie de projecto social que espelhe a função aderente da Arquitectura.  

Nascido em Paris, filho de um arquitecto da Casa Real, Boullée recebe de início ensinamentos 

repartidos entre o desenho e a pintura, entretanto, interrompidos por suposta imposição paterna, 

para encetar os estudos em Arquitectura na École des Arts, aonde será discípulo de Jacques-François 

Blondel e Jean-Laurent Legeay (1710-86). Estes dois professores vão-se revelar fundamentais na 

formação disciplinar do jovem Boullée. O primeiro ensina-lhe as normas do Classicismo francês, 

enquanto que o segundo vai orientá-lo pelos caminhos da fantasia e dar-lhe a perceber as 

oportunidades oferecidas pela nova visão da História. Em 1747 é nomeado professor da École des 

Ponts et Chaussées.314 Os primeiros anos da década de 1750 trazem as primeiras encomendas de 

Arquitectura, o início de uma carreira profissional que se prolongará por mais de vinte anos. Na 

década seguinte, em 1762, Boullée é admitido na Académie Royale d’Architecture onde irá ter um 

activo e reconhecido papel pedagógico. Atestando a fidelidade aos preceitos da tradição francesa, 

ele encara aprioristicamente a função didáctica como uma motivação central. Transporta o rigor 

formal da sua formação para a disciplinaridade do exercício da prática do projecto arquitectónico, 

socorrendo-se dos axiomas de Laugier sobre a lição da natureza e a racionalidade da função 

estrutural. Estes, porém, são ainda expostos em conformidade com a gramática normativa do 

                                                
 

314 A fundação em 1747 da École des Ponts et Chaussées é um marco referencial na História da construção, pois corresponde ao início da 
formação especializada em Engenharia. 
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Classicismo histórico. Herança directa de Legeay, Boullée vai estimular os seus alunos a recorrerem 

à fantasia para a procura do valor poético das formas arquitectónicas. 

Quando em 1781 é designado para membro da primeira classe da Academia da Arquitectura, 

Boullée é um académico reconhecido, capaz de confederar vontades activas na defesa da 

Arquitectura enquanto arte e de sensibilizar o poder político para o carácter simbólico da 

componente estética na actividade construtiva, assim como, para a relevância da beleza na 

qualificação da vida urbana. Em resposta, o poder vai solicitar-lhe pareceres sobre os projectos dos 

principais edifícios públicos a construir no país. Deste modo, Boullée acaba por participar em alguns 

dos projectos mais emblemáticos de uma Arquitectura utópica, preocupada com a procura de novas 

metáforas morfológicas para o restauro da credibilidade do poder Real. Este é um momento crucial 

na revisão da formulação teórica de Boullée, um ensejo da ruptura epistemológica com o seu 

passado escolástico, e que, Carlos Sambricio resume nos seguintes termos: Durante esta parte da sua 

vida manteve uma linha de arquitecto cortesão, partícipe das correntes do classicismo francês, porém a partir dos 

encargos para remodelar os edifícios (...) desenvolve uma actividade diferente, em que rompe com os critérios definidos 

pelo seu mestre Blondel e introduz os elementos de uma nova arquitectura. Os encargos reais que recebe são o ponto 

de partida dos projectos hoje conhecidos através dos desenhos, que se devem entender como intenções para definir 

um corpo teórico. (SAMBRICIO,1985: 11-2)315 

Paralelamente à actividade como professor de Arquitectura nas escolas oficiais de Paris, Boullée em 

1780, a exemplo de Jacques-François Blondel, cria também um curso privado. As suas lições são 

acompanhadas com atenção pelo ambiente cultural da capital francesa, contribuindo, assim, para a 

revisão crítica das concepções disciplinares da Arquitectura nos últimos anos do século. A 

maturidade e a prática pedagógica deram a Boullée uma autoridade intelectual que ele pode agora 

usar para expor conceitos opostos aos que Jacques-François Blondel lhe ensinara. Despojado das 

encomendas públicas e privadas, Boullée canaliza a sua atenção para a compilação de uma série de 

pequenos textos teóricos. Destes, o mais importante é Architecture, Essai sur l'art que seguramente 

terá escrito entre 1781 e 1793, pois, além do texto o Essai sur l'art é composto pelos projectos 

correspondentes, elaborados - segundo a opinião de alguns dos estudiosos - no intervalo que 

medeia entre estas duas datas.316 A obra está ilustrada com desenhos de projectos para edifícios 

públicos planeados por Boullée em lugares imaginários, ricos em alusões poéticas e pictóricas: deste 

modo igrejas, palácios, assembleias, tribunais, bibliotecas, museus, teatros, portas da cidade, arcos 

comemorativos, pontes, faróis, cemitérios, cenotáfios, (...) são as imagens visionárias da metonímia 

                                                
 

315 Carlos SAMBRICIO. 1985. “Introducción: Étienne-Louis Boullée, arquitecto de la sin razón”. In Arquitectura. Ensayo sobre el arte, 
Étienne-Louis Boullée. Barcelona: Gustavo Gili 
316 Boullée escreveu o Essai sur l'art antes de 1793, mas o seu conhecimento e publicação terá que esperar por meados do século XX, 
momento em que foi descoberto pela História da Arquitectura. 
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das suas cogitações sobre a Arquitectura e a arte, e do papel formativo de ambas no 

desenvolvimento e progresso colectivo de uma sociedade ideal. 

O Essai sur l'art é a construção de uma anamnese utópica que apõe a sua assinatura à imagem 

distópica de uma realidade decadente, em que a Arquitectura, enquanto projecto, molda um espaço 

de reflexão substituindo o lugar da sociedade, e onde a verdade científica toma o lugar ôntico da 

verdade ética. Boullée é um “sujeito” arquitecto que se quer tornar no herói moral, convertendo 

a sua incapacidade produtiva numa necessidade cognitiva e em que a representação ideal do “nós” 

desponta pela referência da estrutura utópica do “eu”. O modo intrínseco da abordagem, não pode 

ser, portanto, assumido como a assunção “revolucionária” de Boullée, ele apenas se ajusta à 

diacronia do momento “reagindo” disciplinarmente através da ucronia do papel mágico da 

Arquitectura. Conforme sublinha Choay, estamos assim, perante, (...) a desconstrução da figura do tratado. 

(CHOAY, 2007: 238)317 

O Essai sur l'art emprega uma dualidade que pertencem às duas categorias textuais do tratado e da 

utopia, uma ambivalência que acarreta perturbações no plano da lógica e da congruência semântica 

comprometendo igualmente a unidade formal. A sua principal coerência - porventura a mais 

importante – radica na capacidade em reflectir o espírito da disciplinaridade, descrevendo modelos 

dados a ver mascarados pelo emprego do condicional, aproximando-o assim do que hoje 

entendemos por teoria: (...) o cidadão Boullée, professor de arquitectura das Escolas Centrais, guiado por amor à 

sua arte, dedicou a sua vida a investigar tudo aquilo que pudesse acelerar o progresso. Por meio do estudo da natureza, 

adquiriu uma nova teoria dos corpos e por meio de sua aplicação à arquitectura, chegou a demonstrar o que emana 

dos princípios constitutivos desta arte. (BOULLÉE, 1985: 23)318 A exemplo de Choay, também Arnau Amo, 

citado anteriormente, salienta a relevância do titulo de “Ensaio” na obra de Boullée, e a sua 

aproximação ao momento epistemológico do aparecimento dos ensaios no século XVIII, textos 

que (...) desenvolvem o seu próprio argumento teórico e desafiam a autoridade dos mestres antigos. (ARNAU AMO, 

1987: 12)319  

Boullée ambiciona reconquistar com o Essai sur l’art, o reconhecimento pelos seus serviços públicos 

prestados, esquecidos, entretanto, no turbilhão revolucionário que perpassou a sociedade francesa. 

Ele reclama a atenção de quem cultiva as artes, para a conveniência do valor inerente da “poesia” 

na Arquitectura, como meio seguro para alcançar a fruição pessoal e poder assim conceder aos 

autores uma justa notoriedade. Em congruência com o título de “ensaio sobre a arte”, o texto da 

síntese teórica de Boullée promove uma eliminação dos sistemas e regras Clássicas e recupera o 

enunciado primordial do tratado de Alberti, distinguindo o artista do operário, de modo a 

                                                
 

317 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
318 Étienne-Louis BOULLÉE. 1985. Arquitectura. Ensayo sobre el arte. Barcelona: Gustavo Gili 
319 Joaquín ARNAU AMO. 1987. op. cit. 
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perscrutar as razões culturais que subjazem ao antagonismo motivacional no domínio da prática e 

da experiência. A concepção da Arquitectura de Boullée tem um carácter programático que o leva 

inclusive a afirmar que também é um pintor.320 Ele opta por uma pesquisa formal baseada na 

produção de desenhos sobre o papel, semelhante ao método de trabalho do pintor no cavalete. 

Assim, diz Aldo Rossi, neste ensaio (...) argumentação e desenho apresentam-se como unidade do projecto e 

constituem um sistema. (ROSSI, 1977: 215)321 

Homem da Academia, Boullée sabe que esta concepção concebe a História, aprioristicamente, 

como a reunião dos estudos que versam a génese das Ordens, matriz do Bon Goût arquitectónico. 

Desafiando a autoridade Clássica, Boullée procura invalidar a importância das proporções 

estabelecidas pelas Ordens e o uso do edifício regulado por um programa. Os seus projectos não 

procuram uma significação para a utopia, e os desenhos não aludem casos improváveis, são isso 

sim, um intento de perturbação crítica da normatividade tradicional através do influente enfoque 

da Arquitectura. Esta ‘transgressão’ afasta dos projectos de Boullée a preocupação com a História 

enquanto elemento de reflexão, porque metodologicamente a atenção do autor está centrada na 

definição das formas, nos argumentos que procuram a objectividade da linguagem. Ao contrário de 

um uso definido para o edifício, Boullée avança com a ideia da necessidade de um espaço 

arquitectónico reconhecível, pertencente ao conhecimento da História, e que, impeça a obliteração 

da razão.  

Para definir a sua Arquitectura, Boullée sabe que tem que contornar dois problemas. Por um lado, 

a necessidade de explicar como identifica os elementos e o modo como os destaca da natureza - o 

ponto de partida do processo -, por outro, decidir efectivamente a linguagem a utilizar. Para 

ultrapassar o primeiro obstáculo, ele vai aproxima-se convenientemente das posições de Étienne 

Bonnot de Condillac (1715-80). Examina a origem dos conhecimentos do homem, que considera 

igualmente procedentes da mera sensação, admitindo encontrar aí a chave para a resolução da 

dicotomia, entre o seu entendimento de que o Classicismo constitui ainda a resposta à necessidade 

da ideia de disciplina e, uma simultânea necessidade de renuncia a toda e qualquer ideia de 

linguagem. Com este intuito, Boullée promove uma análise crítica das suas próprias ideias, revelando 

uma aporia na capacidade de manifestar o valor imanente destas, justamente, no acto transcendental 

de as concretizar. Ele sabe que a sua verificação teleológica deve partir do estudo da natureza, 

levando-o a procurar nela a essência das referências formais que o seu conhecimento pode 
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identificar: O arquitecto, como aqui o vemos, deve ser capaz de manipular a natureza; com as suas preciosas virtudes 

deve produzir o efeito de suas imagens e domar os nossos sentidos. (BOULLÉE, 1985: 30)322 

Porém, este plasmar da realidade exige do arquitecto um conhecimento genérico da natureza e um 

entendimento específico da natureza dos corpos, o único caminho possível para poder atingir os 

sentidos do observador: A arte de produzir imagens na arquitectura provém dos efeitos dos corpos e constitui o 

que é a “poesia”. É por meio dos efeitos que produzem as massas nos nossos sentidos e através deles que chegamos 

a distinguir os corpos leves dos corpos massivos, e é por meio de uma aplicação acertada que não pode vir senão do 

que do estudo dos corpos, que o artista pode chegar a conferir nas suas produções o carácter que lhes é próprio. 

(BOULLÉE, 1985: 30)323 De acordo com Boullée, uma das finalidades essenciais da Arquitectura passa 

pela sua capacidade em provocar emoções que despertem diferentes percepções, particularmente 

as de origem visual – os efeitos pictóricos dos corpos. Confia, assim, na maestria do arquitecto para 

manipular as formas e no rigor disciplinar para estudar com precisão e detalhe os corpos e a 

natureza. O sucesso deste desempenho formal vai, todavia, depender do respeito para com a 

simetria, pois como Boullée ressalva, (...) os princípios constitutivos da arquitectura nascem da simetria, da 

imagem da ordem, já que toda disparidade é indigna numa arte fundamentada sobre os princípios da paridade. 

(BOULLÉE, 1985: 31)324  

A ideia que Boullée tem da Arquitectura está conceptualmente implícita desde um início no Essai 

sur l’art, como a arte de conceber imagens. Vertida repetidamente no texto, esta opção revela um 

propósito de revisão hermenêutica e o seu afastamento face a Vitrúvio e ao postulado Clássico de 

que a Arquitectura é uma arte de construir. Boullée encara o construtivo como algo plenamente 

instrumental, antecipando assim uma realidade adoptada em boa parte da Arquitectura Moderna. 

Perante as duas interrogações que o tornariam conhecido século e meio mais tarde: O que é a 

arquitectura? Deveria talvez defini-la, com Vitrúvio, como a arte de construir?, (BOULLÉE, 1985: 41)325  Boullée 

mostra-se concludente. Para ele o autor fundador cometeu o grave equívoco de tomar o efeito 

pela causa. Ao assumir a construção e os pressupostos técnicos como o eixo transmissor da 

Arquitectura, Vitrúvio depreciou a componente artística, que Boullée considera, fruto da sua 

aprendizagem com Legeay, um exercício de fantasia e imaginação, fundamental na experiência que 

antecede a realização da obra. Há que conceber para poder agir, (BOULLÉE, 1985: 41)326 destaca Boullée, 

frente à perspectiva tectónica da cabana primitiva do antecessor Laugier. 

Ele considera inverosímil que antes de construir as suas cabanas os “nossos primeiros pais”, não as 

tivessem concebido no seu pensamento. A Arquitectura no momento do projecto é uma produção 
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mental que permite definir a arte de construir e promover a perfeição de qualquer edifício. Assim, 

a construção em si mesma não é mais do que uma arte secundária, que como refere Boullée (...) 

parece conveniente definir como a parte científica da arquitectura. (BOULLÉE, 1985: 42)327 Por isso, torna-se 

importante distinguir na esfera de acção da Arquitectura o que é ciência do que é arte. Criticando 

a abordagem tradicional do tema, ele responsabiliza a maioria da tratadística por apenas ter 

estudado a componente científica da Arquitectura. Todavia complacente, reconhece a preocupação 

prioritária dos predecessores em acautelar os processos de solidez das construções em detrimento 

da estética: Sendo a primeira necessidade a parte científica e, por conseguinte, a mais essencial, os homens viram-

se naturalmente determinados a prestar-lhe particular atenção. Temos que concordar que as verdades da arte nos 

podem ser demonstradas como as verdades matemáticas; e ainda que essas belezas emanem da natureza, para senti-

las e para aplica-las, certamente, há que estar dotados das qualidades que a natureza conserva zelosamente. 

(BOULLÉE, 1985: 42)328 A famosa querela entre Blondel e Perrault é resgatada por Boullée; concorda 

com Perrault porquanto, também ele, rejeita o paralelismo entre a Arquitectura e a música, mas 

quando afirma que os princípios da Arquitectura procedem da natureza, apesar da proximidade 

semântica, evita qualquer identificação com Blondel, depreciativamente declarado “pomposo” nas 

suas exposições. Joseph Rykwert resume a atitude de Boullée nos seguintes termos: Ao princípio 

rechaçou a afirmação de Perrault sobre a arbitrariedade do gosto e também a analogia de Blondel com a música. E 

buscou fundamentar a sua teoria na ‘natureza’ o que parece significar uma compreensão a priori dos corpos regulares. 

(RYKWERT, 1982: 483)329 

As principais premissas da teoria de Boullée residem assim na indagação da compreensão da 

essência dos corpos, as suas propriedades e a sua analogia com a organização social. Porém, perante 

a ‘desordem’ produzida pelo número e pela complicação dos corpos irregulares, ele revela-se 

enfadado, acabando por estudar apenas os efeitos exercidos sobre os corpos geométricos 

regulares, pois acredita que são esta regularidade aliada à simetria e à variedade, quem vão propiciar 

a sintaxe entre a forma e a figura. Em alusão ao conjunto axiomático proposto por Boullée, 

Domingos Tavares aponta: A sua teoria parte da ideia de que todos os corpos, seja qual for a complexidade visível 

que apresentem, são compostos por formas puras, simples ou associadas, assentes nos princípios de regularidade, 

simetria e variedade. (TAVARES, 2011: 57)330 Estes conceitos que já estavam presentes na teoria de 

Perrault, são transferidos para a ucronia do século das luzes, por via da anexação da noção de 

ordem a partir da associação entre proporção e efeito. Na verdade, o conceito de Boullée das 

proporções nada tem em comum com a lexicografia desenvolvida no século XVII. A afirmação: 

Entendo por proporção de um corpo, aquele efeito que nasce da regularidade, a simetria e a variedade, (BOULLÉE, 
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1985: 56)331 não sujeita as proporções a qualquer tipo de relação aritmética, apenas as anexa ao 

resultado operado no contexto de um efeito. O mesmo Domingos Tavares descreve da seguinte 

maneira os factores deste contexto: A regularidade surge como primeira condição e garante da beleza, 

oferecendo à alma a evidência que ela procura. A simetria é a imagem da ordem expressando a perfeição do conjunto. 

A variedade responde à necessidade de entender novos objectivos, beneficiando da presença da luz que produz os 

efeitos que animam a alma. (TAVARES, 2011: 57-8)332 

É, assim, no seio destes princípios que Boullée encontra a condição da harmonia dos corpos, ou 

seja, a proporção que pode resultar num novo sentido ôntico para a arte da Arquitectura. A título 

de exemplo, ele descreve o corpo esférico como o corolário de todas as propriedades dos corpos, 

(...) nenhum efeito óptico pode jamais alterar a magnífica beleza da sua forma que se oferece sempre perfeita à nossa 

vista. (...) é a que da simetria mais perfeita deriva a variedade mais infinita. (BOULLÉE, 1985: 56)333 Os desenhos 

das suas figurações utópicas são composições geométricas simples, onde há uma articulação 

elementar dos corpos puros; o cubo, o prisma, a pirâmide, o cilindro, o cone e, a sua reverenciada 

esfera, convertem-se em símbolos, em novas metáforas de um saber que nasce nas sensações e tem 

vontade de transgredir as normas. Na Arquitectura proposta por Boullée, são estes elementos os 

que se esforçam por expressar o detalhe da metáfora na forma arquitectónica. 

O conceito das proporções que Boullée designa repetidamente como uma das primeiras belezas na 

Arquitectura, mas, também, um produto da natureza, é na realidade uma versão interpretativa da 

separação estabelecida por Perrault entre proporções e simetria. Para Boullée a ordem é o 

resultado da indicação de um conceito moderno de simetria. Assim, não há um significado lato para 

as proporções, elas podem ser interpretadas como um juízo de valor sobre a harmonia dos corpos 

e massas, regulares e simétricos. Na realidade a proportion de Boullée anula a definição Clássica das 

proporções. Estamos perante uma ruptura epistemológica com modificações ao nível do paradigma. 

O conceito de proporção aceite na Antiguidade e no Renascimento, com efeitos até ao século 

XVIII, definia em exclusivo um princípio de simetria, Boullée em pleno Neoclassicismo propõe uma 

aproximação aporética à simetria. Desde Vitrúvio, registara-se uma ideia de que as proporções se 

estabeleciam em correspondência directa com o homem, por forma a definir a escala. Com a 

evanescência da importância das proporções, o estabelecimento de qualquer concepção da escala 

na Arquitectura desaparece instintivamente. Uma atitude com consequências na exposição do 

mundo das imagens de Boullée, empenhado com o grandioso, o enigmático, o fantástico, redentores 

de uma mímesis sublime, mas ao mesmo tempo heterotópica: (...) a imagem de grandeza satisfaz-nos sob 
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todos os aspectos porque mostra a nossa alma, ávida de estender as suas alegrias, parece que quer abraçar o Universo. 

(BOULLÉE, 1985: 59)334 

Boullée irá desenvolver mais de trinta projectos que nunca serão edificados, consagrados às 

diferentes tipologias arquitectónicas, demonstrativos da plenitude do seu desejo de liberdade 

conceptual. Um exemplo ilustrativo desta vontade é o projecto de um templo que Boullée designa 

como Basílica Metropolitana dedicada à festa do Corpus Christi. O edifício é, uma grande igreja de 

uma enorme urbe que rompe como a imagem convencionada de catedral e que se apresenta ao 

estilo das basílicas romanas. Consciente da ruptura conceptual, Boullée procura na crítica às 

soluções adoptadas na basílica de São Pedro em Roma, as referências analíticas para justificar a sua 

opção. Sem constrangimentos, desaprova a relação entre a escala exterior colossal e a diminuta 

percepção espacial experimentada no interior da igreja mãe da cristandade. À procura de uma 

maior legitimidade conceptual, Boullée confia na heurística arquitectónica da igreja contemporânea 

de Sainte-Geneviève e na espacialidade explorada por Soufflot com a opção estilística neogrega, 

para reproduzir nos desenhos da sua basílica a experiência sublime de uma dimensão própria 

relacionada com o acto litúrgico capaz de, (...) excitar em nós (crentes) uma profunda veneração: eis aqui a 

meta das cerimónias religiosas. É por isso necessário utilizar todos os meios convenientes para dar-lhes um carácter de 

grandeza e de majestosidade. (BOULLÉE, 1985: 62)335 

O efeito cenográfico captado nas perspectivas interiores dos tableaux de Boullée é avassalador: a 

luz radiante sobre o altar envolvendo a cruz, o sacerdote com as mãos levantadas em êxtase, os 

fieis curvados pela áurea do ritual eucarístico subindo e ajoelhando-se na escadaria. [Fig.24] O 

monumento terá que localizar-se sobre uma colina, oferecendo uma perspectiva dominadora sobre 

a cidade. Na envolvente a natureza funciona como matéria da Arquitectura, os campos de flores e 

os passeios com árvores, ladeando e evidenciando a marcha das cerimónias, propõem-se sensibilizar 

os sentidos dos participantes oferecendo os seus odores como encómio aos deuses. As concepções 

de natureza e de Deus são idênticas na mente de Boullée, revelando-se nesta comunhão a imagem 

da Arquitectura. A Arquitectura transporta através da actuação do arquitecto a natureza para a 

obra, convertendo-a num lugar único: Este lugar (...) também faria experimentar à nossa alma o sentimento 

de alegria e seria para nós um verdadeiro paraíso terreno. (BOULLÉE, 1985: 64)336 

Os desenhos da Basílica Metropolitana omitem quaisquer referências do envolvimento da 

Arquitectura com a representação urbana e com o território. [Fig.25] Boullée parece querer entrar 

num mundo abstracto abeberado pela exaltação obsessiva da natureza. Segundo Kaufmann isto 
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acontece porque Boullée apenas se preocupa com a Arquitectura e ignora a cidade.337 Porém, será 

que a cidade é esquecida ostensivamente por Boullée?, ou como pretende Manfredo Tafuri, estará 

Boullée dominado apenas (...) pelos sonhos arquitectónicos em escala gigantesca. (TAFURI, 1985, 19)338 Na 

verdade, Boullée patenteia em diferentes momentos do Essai sur l’art, as suas preocupações com a 

concepção e a intervenção na cidade. Desvela uma visão de conjunto e das relações que ele imagina 

existir entre as partes e o todo, assim como entre a Arquitectura e o território. Chega mesmo a 

prever a realização de um plano territorial e urbano, (...) que serviria para constatar a disposição desse 

grande conjunto. Um plano ratificado pelas, (...) variáveis da natureza e combinado de acordo com o clima do 

país, garantindo que, (...) as cidades se assentariam nos lugares mais favoráveis ao seu destino. (BOULLÉE, 1985: 

32)339 

Boullée tem, portanto, uma percepção clara do risco que acarreta afastar-se de um processamento 

técnico e impor uma limitação ao carácter cultural da linguagem urbana. Todavia, quando expõe os 

seus projectos de referência urbana, ele opta muitas vezes por não apresenta a cidade como a 

constante de um lugar arquitectónico naturalmente apto a oferecer eventuais oportunidades para 

a representação tipológica e programática. Não são morfologias espacialmente concebidas para um 

contexto urbano, elas autonomizam visões simbólicas sem possibilidades de encontrar as suas 

validações no âmbito das estruturas e hierarquias da cidade. A posição de Boullée, revela-se assim 

paradoxal, justificada apenas por produzir-se no interior de uma vontade epistemológica de 

vacuidade sublime,340 que afiance a oportunidade visionária de afastamento teleológico com alguns 

dos temas convencionais da cidade, como as Ordens e a política de embelezamento. Bruno Fortier 

vai mais longe no significado que atribui à opção de Boullée, interpreta-o como um sinal de 

modernidade, (...) o início de uma transformação infinitamente mais importante (...); o início de um processo 

surpreendentemente mais moderno. (DEMANGEON; FORTIER, 1978: 8)341 Uma mudança de processos que 

é perceptível através de um aumento na escala da representação dos projectos, reveladora do 

vínculo entre a magnitude da função conceptual dos edifícios e a diferença no significado atribuído 
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à abrangência do contexto. Desta forma a ilustração simbólica da Arquitectura só pode desvendar-

se em dois contextos: na cidade ou no território. Philippe Madec ao fazer uma divisão taxinómica 

do carácter dos projectos, conclui: (...) bibliotecas, teatro, Madeleine e palácio nacional participam ainda da 

cidade, enquanto que o palácio municipal, palácio de justiça, palácio do soberano, igreja metropolitana, museu e circo 

referem-se já ao território. (MADEC, 2000: 121)342  

De planta basilical em cruz grega, esta catedral moderna, construída a uma escala metropolitana e 

não apenas condicionada à dimensão da cidade, aproxima-se da solução encontrada por Andrea 

Palladio na Villa Rotonda. [Fig.26] O espaço interior articula-se com o exterior através de quatro 

pórticos ou pronaus, acedíveis por intermédio de escadarias integradas numa telúrica plataforma 

exterior, podendo, deste modo, usufruir na plenitude da paisagem envolvente. Boullée quer criar 

um quadro sublime de honra a Deus: (...) eis aqui, aquilo que converteria esta festa em algo não apenas augusto 

e emocionante, mas também verdadeiramente celeste. (BOULLÉE, 1985: 64)343 A monumentalidade da basílica 

deve oferecer a mais incomensurável das imagens da síntese da ordem cósmica de Newton, ou seja, 

tem que reflectir o universo, mostrando que as leis que governam a esfera celeste são as mesmas 

que regem os fenómenos terrenos. 

Com Boullée, magnitude, beleza e simetria são indissociáveis e, devem ser aplicadas na Arquitectura, 

como exemplos dos modelos que a natureza e a arte oferecem para apresentar a imagem do grande. 

Esta procura do grandioso coincide metonimicamente com o conceito do sublime de Burke: A 

imagem do grande tem um tal domínio sobre os nossos sentidos que mesmo supondo-a horrível suscita sempre em 

nós um sentimento de admiração. Um vulcão vomitando lava e morte é uma imagem horrivelmente bela! confessa 

Boullée, para concluir, (...) assim pois é certo que o grande necessariamente se alia com o belo e, sob diferentes 

interpretações, tanto da que os objectos nos sejam agradáveis ou inclusive que nos façam horrorizar. Parecer grande 

seja no que for é anunciar qualidades superiores. (BOULLÉE, 1985: 76)344 De modo a intensificar este efeito 

Boullée, evocando a lição grega, dispõe as colunas em linha pontuando a sua presença sem qualquer 

atribuição estrutural ou decomposição volumétrica. Ele quer apenas reforçar com naturalidade a 

percepção dos distintos volumes interiores. Numa planta sem escala a sugestão do infinito é dada 

pela iluminação. O desenho da intensa luz zenital a perpassar as abóbadas e a encher a inanidade 

do espaço interior acrescenta uma cenografia dramática de contrastes de luz e escuridão. O 

projecto da basílica metropolitana não consegue despegar-se da tradição, a consciência ontológica 

das Ordens arquitectónicas permanece, contudo Boullée consegue subordiná-la simbolicamente à 

sua teoria do sublime. Domingos Tavares referindo-se a este projecto diz: Longe de ser utópico, a não 

ser em matéria de disponibilidade financeira, revela a intenção de reduzir o esforço pessoal à essência e pureza das 
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ideias artísticas de um poeta da forma, liberto dos constrangimentos circunstanciais das encomendas. (TAVARES, 

2011: 60-1)345 

Decepcionado com os homens, Boullée abandona convulsivamente a escala humana e assume uma 

crítica ôntica aos aporemas do quotidiano. Os seus projectos tendem para a monumentalidade e o 

sentido comemorativo. Ele acredita poder promover uma mudança na percepção que as pessoas 

têm do mundo através da transformação do paradigma arquitectónico. A visão Clássica e atávica 

do universo aristotélico, que colocara a Terra no centro do mundo e o homem no epicentro do 

palco universal, foi definitivamente superada pela cosmologia de Newton que converteu o mesmo 

homem num minúsculo ponto de um sistema solar, vagueando pelo universo. Para um Boullée em 

final de vida, isto acarreta inevitáveis dúvidas existenciais: desaparecida a distinção entre Cosmos e 

as leis da Terra, que posição ocupa Deus e o paraíso? Qual o sentido da vida e da morte na nova 

cosmologia? Boullée recorre mais uma vez à Arquitectura como resposta. Se no passado os Antigos 

tinham o conforto da sintonia entre a ordem do Cosmos “exterior” e do Cosmos “interior”, e o 

expressavam através do cânone Clássico das Ordens arquitectónicas, esse conforto esgotara-se 

substituído pela incerteza, como se algo relativo à experiência da Ordem Divina do mundo se 

tivesse perdido e o homem envolvido pela tensão entre estes dois mundo, ficasse incapaz de 

reconhecer o próprio processo de auto-crescimento, da aproximação progressiva in infinitum ao 

bem supremo e da consciência da sua impossibilidade de alcançar o ideal absoluto. Boullée afiança 

que este homem entregue a si mesmo tem que vencer o seu destino, tem que sonhar com “os 

sonhos que hão-de vir no sono da morte” como pressagiara Shakespeare, em Hamlet, e a única 

forma de unir a vida à morte é criando uma Arquitectura radical, que não conforta, mas pode 

conformar a realização da nova dimensão celestial, a imagem do sublime divino, em que o homem 

pode sonhar com as possibilidades de um admirável mundo novo. 

Nesta nova concepção do mundo, os monumentos fúnebres apresentam-se como o heurema da 

missão de Boullée em perpetuar a memória dos magníficos a quem estão dedicados. O cenotáfio 

de Newton é provavelmente o projecto mais emblemático deste arquitecto visionário. É, ao mesmo 

tempo, uma homenagem ao cientista inglês que desenvolveu um método científico para explicar a 

mecânica do universo e, um pretexto, para Boullée explanar de forma mais objectiva o que pretende 

dizer quando afirma que a poética da Arquitectura deve tender ao sublime. O cenotáfio é em 

substância uma grande esfera que caracteriza a terra e os descobrimentos de Newton. O acesso 

faz-se na interpenetração da esfera com uma base circular através de um túnel que conduz ao ponto 

interior central da tangência dos dois corpos, um espaço que apesar do tamanho do edifício, ocupa 

apenas uma diminuta área simbólica, o lugar da urna de um corpo ausente. A superfície da abóbada 
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encontra-se engenhosamente perfurada, para que, durante o dia a entrada de luz evoque a imagem 

nocturna da (...) última aparição do céu estrelado. [Fig.27] (BLUMENBERG, 1975: 141)346 De noite o espaço 

é iluminado por um grande foco de luz artificial de modo a reproduzir o resplendor da imagem 

diurna. [Fig.28] Ao calibrar a luz para fazer a modelação do espaço, Boullée assume o antagonismo 

entre o diminuto finito e mortal e, o enorme infinito e imortal. No exterior os ciprestes dispostos 

de forma circular confirmam os perímetros dos dois cilindros sobrepostos e rememoram a tradição 

romana dos mausoléus imperiais de Augusto e Adriano, produzindo um efeito que para Boullée é 

um produto da natureza. 

Este monumento comemorativo técnica e construtivamente vanguardista, incapaz de ser executado 

na época,347 comprova o carácter teórico-simbólico dos projectos de Boullée e ilustra as suas 

concepções e intenções arquitectónicas: Para produzir imagens tristes e sombrias faz falta, (...) apresentar a 

arquitectura através de uma muralha absolutamente despida, oferecer uma imagem de arquitectura enterrada através 

de proporções baixas e afundadas na terra; moldar enfim, através de materiais que absorvam a luz, a imagem escura 

de uma arquitectura definida pelo efeito da sombra. Este tipo de arquitectura integrada por sombras é um 

descobrimento artístico que me pertence. (BOULLÉE, 1985: 71)348 A demonstração da autenticidade da ideia 

geométrica do edifício vê-se reforçada pela notória carência de uma presença funcional do objecto. 

A postura simbólica manifestada ao longo do Essai sur l’art, encontra no cenotáfio o seu zénite 

interpretativo, Isaac Newton foi o mais influente dos cientistas e filósofos da natureza, a figura de 

proa do significado renovador do pensamento do Iluminismo. O leitmotiv deste tratado, nas palavras de 

Barbara Stafford, reportando-se ao Essai sur l’art, (...) é a natureza, materializada na criação de uma 

“archictecture des ombres” e uma “architecture ensevelie”, e a complexa relação do arquitecto moderno com as suas 

diversas manifestações numa era post-newtoniana e convencida da importância da ciência. (STAFFORD, 1988: 308-

9)349 Metonimicamente Boullée faz com a dedicatória do monumento a Newton, o epitáfio a uma 

elite de intelectuais que procurou mobilizar o poder da razão e assim reformar a sociedade. 

Uma sociedade esclarecida em que ele foi protagonista e onde fruto da sua actividade espiritual e 

intelectual, ambicionou fazer da Arquitectura um acto filosófico e ético. Sobrevivente num mundo 

caótico e por vezes irracional, Boullée agarrou-se à expressão da superioridade da natureza para 

reflectir sobre a magnitude da Arquitectura e extrapolar teoricamente as ideias, entretanto, 

ultrapassadas pela realidade dos acontecimentos. O Essai sur l’art promove teoricamente uma visão 

                                                
 

346 Hans BLUMENBERG. 1975. Die Genesis der Kopernikanischen Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
347 A impossibilidade tecnológica para executar os projectos na sua época, é uma das ironias que marcam a obra de Boullée. No entanto 
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do modo como a Arquitectura pode expressar os seus propósitos geométricos e abstractos, 

utilizando as formas Clássicas despidas do ornamento desnecessário e sem escalas contingentes. 

Nos projectos de Boullée, refere Antón Capitel, (...), a composição por elementos diferencia-se também na falta 

absoluta de relevância figurativa externa que a dita composição possui. Apesar disso, por outro lado, os elementos 

também não são o que eram: não são salões, nem quartos, dependências, ou alas, mas sim partes mais abstractas, 

que não têm sentido consideradas por separado, e que não são necessariamente espaciais. Pórticos, colunatas, galerias 

abobadadas, deambulatórios... constituem agora estas partes, de natureza mista, que perderam a relevância corpórea 

e espacial, assim como a condição mais precisa que tinham em épocas anteriores. (CAPITEL, 2009: 87)350 

Os projectos são experiências arquitectónicas em que Boullée esquece o funcional e proclama em 

absoluto o mundo formal como único valor tangível da investigação. Ele não pode, portanto, ser 

considerado um revolucionário, os seus argumentos arquitectónicos são uma, pessoal e intrínseca, 

reacção intelectual a um mundo instável e radicalizado que parece por vezes esquecer o papel da 

gramática formativa do passado newtoniano no desenvolvimento e progresso colectivo de uma 

sociedade ideal. 

 

 

 
Fig. 24. Étienne-Louis Boullée. Essai sur l’art. 1781-93. Vista interior da 
Basílica Metropolitana 

 

 
Fig. 25. Étienne-Louis Boullée. Essai sur l’art. 1781-93. Visão do pórtico 
principal da Basílica Metropolitana 
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Fig. 26. Étienne-Louis Boullée. Essai sur l’art. 1781-93. Planta da Basílica 
Metropolitana 

 

 
Fig. 27. Étienne-Louis Boullée. Essai sur l’art. 1781-93. Cúpula do 
Cenotáfio de Newton durante o dia 

 

  
Fig. 28. Étienne-Louis Boullée. Essai sur l’art. 1781-93. Cúpula do 
Cenotáfio de Newton à noite 
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3.13    LEDOUX. UMA VISÃO GLOBAL PARA A ARQUITECTURA 

Mais novo que Boullée, Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) arquitecto e teórico da Arquitectura, 

é igualmente considerado um visionário. Todavia, do ponto de vista disciplinar os seus percursos 

são diferentes. Ele vai provar ao longo da sua carreira que é muito mais pragmático; os seus 

projectos são estudados com o propósito de serem construídas, levando em consideração as 

necessidades reais das pessoas. Como recorda Michel Gallet: Ledoux foi o arquitecto do seu tempo que 

mais construiu. É bom recordar, como muitos dos seus contemporâneos, o prisioneiro politico em 1794, o pai da cidade 

utópica, o sonhador fazendo esquecer o construtor activo e festivo em 1780. (GALLET, 1980: 5)351 Ele revela 

precocemente uma vocação para a inovação arquitectónica. É certo que respeita ainda as práticas 

artísticas tradicionais, mas, submete-as ao crivo da razão, empregando critérios interpretativos e 

críticos identificados com o quadro cultural dos valores em emergência. Servindo-se do seu saber 

hermenêutico sobre as correntes da tradição classicista, depura a excessiva gravidade decorativa 

dos enunciados maneiristas da geração anterior. 

Ledoux é um homem moldado pela época em que viveu, actua no momento histórico em que o 

despotismo perde o impulso para impor uma arte pública oficial baseada nas regras Clássicas, como 

trajecto obrigatório para alcançar a beleza. A procura de uma beleza que estivera na génese da 

formação da Académie Royale d’Architecture, mas, aonde, contudo a validade dogmática das regras, 

gerara entre os racionalistas da instituição real desconfiança natural, acabando por romper com a 

sólida convicção na divina proporção. Nas palavras de Anthony Vidler, Ledoux é, (...) a figura quase 

perfeita do arquitecto das luzes. (...) um “Self made man” saído da pequena burguesia rural; que conseguiu escapar 

deste meio devido ao seu talento e alcançou, antes que a maior parte dos seus colegas, uma visão global da arquitectura 

moderna. (VIDLER, 1994: 6)352 

Ledoux nasceu em 1736, na pequena aldeia de Dormans, no vale do Marne, no seio de uma família 

de condição modesta. Terminada a escolaridade na escola paroquial, as qualidades intelectuais e a 

habilidade com o desenho do jovem Claude-Nicolas, levam, a que, com treze anos obtenha uma 

bolsa de estudo da diocese de Soissons para estudar em Paris. Na capital, de 1749 a 1753, Ledoux 

prossegue os estudos no colégio de Beauvais, uma instituição de ensino prestigiada em França, 

frequentada por filhos de uma minoria privilegiada. De resto, este convívio social com alguns dos 

condiscípulos, irá facilitar-lhe mais tarde o encontro com os futuros protectores das altas esferas 

sociais de Paris, a cujo serviço, realizará diversas obras. Ao mesmo tempo, os três anos passados 
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no colégio de Beauvais introduzem-no num universo cultural com o qual se identificará ao longo da 

vida: o dos Clássicos Antigos e Modernos, o das ciências. 

O jovem Ledoux agora versado nas ciências e nas humanidades, iniciado na geometria e retórica, 

poesia grega e latina, procura de modo natural na sua ética pessoal as bases para o modelo de uma 

moral universal. Esgotada a bolsa e sem rendimentos próprios, a partir de 1753, trabalha como 

aprendiz de gravador para garantir o sustento quotidiano e poder frequentar as aulas de 

Arquitectura na École des Arts de Jacques-François Blondel. Apesar da sua crítica posterior à 

pretensiosa ostentação erudita de Jacques-François Blondel, os conhecimentos arquitectónicos, 

entretanto adquiridos, a par com as passagens pelos estúdios de Pierre Contant d’Ivry (1698-1777) 

e de Loius-François Trouard (1729-94), revelam-se determinantes para a formação disciplinar de 

Ledoux. 

A um tempo, o didactismo enciclopedista de Jacques-François Blondel facultou-lhe uma capacidade 

retórica de argumentação filosófica na Arquitectura e, o trabalho em estúdio, uma percepção das 

tarefas inerentes ao arquitecto na sociedade, tal como eram descritas na École des Arts. Assim, a 

referência principal para Ledoux é a Arquitectura Clássica, não a do passado grego, mas a romana 

civil da tradução vitruviana. Vitrúvio por intermédio de Perrault oferece-lhe um anexo de palavras 

que adoptará para justificar as opções metodológicas: simetria, proporção, ordenação, salubridade, 

conveniência, decoro. O entendimento do racionalismo do século XVII, permite-lhe atribuir 

significados a: severidade, razoamento, juízo, método, unidade. Por último, em linha recta com o 

racionalismo, a sua afinidade contemporânea com a estética sensualista possibilita-lhe reforçar o 

sentido conferido ao: carácter, contraste, variedade; assim, como, à compreensão de termos 

decorrentes das novas exigências empíricas como: necessidade e distribuição. 

Coincidindo com a etapa final do seu percurso formativo, Ledoux realiza o primeiro trabalho 

individual, o café Godeau ou “café Militaire”, em 1762. O projecto é uma remodelação interior de 

uma sala no Museu Carnavalet, convertida numa “Sala de Café” destinada ao convívio de antigos 

combatentes e oficiais da guerra dos “Sete Anos”. Este projecto consegue ilustrar a sintaxe 

linguística da formação Clássica de Ledoux. É um espaço ficcionado que se apoia na decoração para 

justificar uma narrativa idealizada dos comportamentos sociais contemporâneos – no caso 

corporativos –  através de um referencial Clássico, utilizando elementos figurativos com uma 

estética de contrastes e uma simplicidade de princípios que proporcionam um jogo visual infinito e, 

que acentuam a preocupação historicista com o retorno às fontes primordiais da Arquitectura. 

Ledoux inicia com este projecto interior uma legitimação da Arquitectura apoiada sobre as bases 
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da retórica e da sociabilidade.353 Diz Anthony Vidler, desta primeira obra do arquitecto francês: 

Nesta tenda primitiva, edificada a partir dos símbolos de uma vida guerreira, Ledoux previa utilizar uma retórica 

restringida para a elaboração, sobre os muros quase sempre nus dos seus monumentos, de uma alegoria composta 

por uma reunião de motivos tomados da antiguidade. (VIDLER, 1994: 20)354 

O sucesso alcançado nesta pequena obra, a que se juntariam, entretanto, outras com igual 

reconhecimento ao longo dos primeiros anos da sua carreira, transformam Ledoux num reputado 

arquitecto da moda entre as elites de Paris. De entre os serviços solicitados, as obras de maior 

importância são as que executa para Madame Du Barry, uma das mais célebres cortesãs parisienses, 

entretanto, promovida à categoria de favorita de Luís XV. Neste período, em 1764, Ledoux começa 

a trabalhar também para o Serviço de Águas e Bosques, realizando projectos e elaborando 

estimativas para as empreitadas de uma série de pequenas construções rurais: a recuperação de 

presbitérios e sacristias, igrejas, escolas, de estruturas como cemitérios, estradas, fontanários, 

poços e a construção de pequenas pontes locais. Este vasto reportório de restauros e edificações 

de pequenas construções, vão-lhe proporcionar uma experiência na prática projectual, que se 

revelará imprescindível quando Ledoux for incumbido pelo Estado para executar grandes projectos 

públicos. 

Nos anos de 1769-71, Ledoux faz uma viajem a Inglaterra onde consegue familiarizar-se com a 

Arquitectura neopalladiana e as suas figuras obrigatórias – serlianas - sem recurso a ornatos 

compostos, que ele também emprega, partilhando o renovado interesse pela lição romana. O 

convite para os grandes projectos públicos dá-se em 1771, fundindo a carreira privada e pública de 

Ledoux. Ele é nomeado inspector das Reais Salinas no Franche-Comté e na Lorraine, o que lhe 

permite, em função do cargo, apurar com desagrado a fraca aptidão estrutural das salinas e o levar 

a considerar como indispensável a construção de novas salinas. Fruto da sua persuasão, em 1775, 

dá-se início à construção da cidade salineira de Chaux. Entretanto, e depois da frustrada candidatura 

à Académie Royale d’Architecture em 1767, Ledoux é finalmente eleito como membro em 1773. A 

partir do momento em que é integrado, num lugar de segunda classe na Academia, Ledoux acalenta 

uma ambição antiga de poder reunir em livro a sua produção arquitectónica. Começa a redigir notas 

e a preparar desenhos das lâminas dos seus projectos mais importantes, onde espera incluir 

também, os recentes projectos para as Salinas de Chaux. 

                                                
 

353 Ledoux procura através da prática arquitectónica evidenciar a sua simpatia monárquica. Apesar da origem humilde, ele nunca mostrou 
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354 Anthony VIDLER. 1994. op. cit. 
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Dentro, ainda da encomenda pública, em 1784 recebe o encargo do grande projecto da construção 

das alfândegas de Paris, um engenhoso sistema de postos para controle e cobrança de impostos à 

volta da capital francesa. Os projectos das Barrières vão conotar definitivamente Ledoux com o 

Antigo Regime e com a tirania fiscal. Uma vasta coligação de interesses sectoriais desaprova 

veemente as ideias do arquitecto, que vê nas dezenas de construções de pequena e média dimensão 

uma oportunidade estético-política para conceber verdadeiras obras de arte, veículos de afirmação 

da ideia de que toda a Arquitectura encerra uma forte carga simbólica, independentemente da 

importância delegada aos programas. Confiando na relevância da incumbência, Ledoux pretende 

servir-se desta grande e prolífera obra pública, para de modo caprichoso, mas, ao mesmo tempo 

purificador, reconstituir os diversos elementos Clássicos fraccionados ao longo História da 

Arquitectura. Uma tarefa extemporânea, pois como refere Kenneth Frampton: Essas barrières eram 

tão desvinculadas da cultura do seu tempo quanto as instituições idealizadas de Chaux. (FRAMPTON, 2003: 8)355 

No ano de 1789 é tomada La Bastille - estala a revolução - e Ledoux é afastado de seus encargos 

públicos. As Barrières com que sonhou reconstituir uma Arquitectura de carácter, mas que, o levara 

a sofrer reprovações e humilhações públicas, são agora alvo da ira popular que tenta mitigar a sua 

frustração, vandalizando e destruindo um dos símbolos arquitectónicos do poder tirânico da 

monarquia deposta. Em Novembro de 1793, no clímax do Reino de Terror, Ledoux é detido pelo 

comité revolucionário, acusado, de conspiração e de simpatia para com a causa realista, da evidência 

de ter de trabalhar para a protectora e amiga Du Barry e de não ter aplaudido abertamente a 

execução do rei Luís XVI. No tempo que passa na prisão, decide publicar textos e desenhos dos 

seus edifícios e projectos, organizando uma espécie de enciclopédia da Arquitectura em cinco 

volumes. Inesperadamente libertado, no início de 1795, tem agora aparentemente as condições 

necessárias para realizar esse ambicioso projecto. No entanto, do trabalho iniciado na década de 

1770, apenas o primeiro volume, L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la 

législation, do grande ensaio da L'Architecture de Ledoux, será publicado em 1804, dois anos antes da 

sua morte. 

O livro do tratado publicado não é de leitura fácil; apresenta uma complexa relação entre texto e 

imagem, entre realidade literária e facto arquitectónico, como se tratasse de entidades autónomas 

no limiar da conflitualidade. Eventual reflexo das vicissitudes porque passou Ledoux nos últimos 

anos da vida, frente à perspicuidade compositiva dos desenhos da Arquitectura, o texto é exibido 

com grandiloquência mística procurando explorar em excesso as emoções, perdendo assim com 

frequência a sua clarividência. O texto é, (...) uma mistura particular do rigorismo das Luzes e do 

sentimentalismo pré-romântico, como salienta Anthony Vidler, no entanto, o estilo de Ledoux denuncia 
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uma linguagem conceptual que aponta para a construção de um sistema teórico da Arquitectura, 

algo delicado para a compreensão dos seus contemporâneos (...) - foi assim como nasceu o mito de um 

Ledoux “ilegível”. (VIDLER, 1994: 147)356 

Na introdução à obra, o autor expõe as suas concepções básicas sobre a Arquitectura. Pretende 

apresentá-las de forma programática abrangendo a totalidade das tarefas solicitadas à disciplina, o 

que permite a André Chastel afirmar: (...) contêm a relação mais sistemática, e em todo o caso, a mais decidida, 

de esta teoria dos finais do século XVIII. (CHASTEL, 1997: 320)357 A referência das propostas de Ledoux 

têm como contexto uma estrutura social de aplicação directa sobre os projectos, onde segundo as 

suas palavras: (...) situei todos os géneros de edifícios que a ordem social reclamava. (LEDOUX, 1994: 3)358 A 

Arquitectura mimetiza a ordem social, obrigando Ledoux a lidar com a totalidade do espectro da 

construção: A casa do pobre, com o seu modesto exterior, realçará o esplendor do hotel do rico e dos magnos 

palácios. (LEDOUX, 1994: 3)359 Ledoux dá particular destaque à função social dos templos, começa 

por suplicar a complacência de Deus no modo como contempla o embelezamento feito pelo 

homem no mundo criado por ele. Realça a soberania do templo divino sobre todos os outros 

edifícios, como prova do amor e da humildade humana, grata, pela insubstancialidade deste espaço 

sagrado na condução de um existencialismo moral. Filiada no pensamento rousseauniano, a moral, 

surge assim com Ledoux como uma religião activa. Uma religião irmã da filosofia e que do mesmo 

modo que esta, também precisa dos seus santuários. 

Para Ledoux, o arquitecto assume um protagonismo capital na ordem social. Contudo, como nada 

é considerado “estranho” à Arquitectura, visto que ela é: Essa arte que reúne todos os conhecimentos, o 

arquitecto, pode ficar vinculado também a outras funções sensíveis, (...) à administração geral, à política 

das cortes, aos costumes públicos e particulares, às ciências, à literatura, à economia agrária e ao comércio. (LEDOUX, 

1994: 18)360 Contudo, o arquitecto que surgiu fruto da necessidade de dar abrigo ao homem e que 

desde os primórdios do mundo o pôs em movimento, apenas cumprirá a metade do seu objectivo, 

se para além de reger todas as artes, não for capaz de reger também todas as virtudes: O projecto é 

sem dúvida muito amplo, mas o que quer o homem neste aspecto, também o querem os deuses. (LEDOUX, 1994: 

18-9)361 O arquitecto é desta forma uma entidade catalisadora e ao mesmo tempo purificadora do 

sistema social. Ele assumirá o papel de pedagogo e a Arquitectura será, por excelência, o seu veículo 

de validação pedagógica. A visão social de Ledoux não o converteu num ideólogo revolucionário, 
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pois a novidade nele, conforme destaca Hanno-Walter Kruft, (...) não é um protagonismo na luta social, 

mas sim, o seu postulado com respeito ao papel do arquitecto dentro da ordem social. (KRUFT, 1990a: 211)362 

As regras do convívio social são o reflexo das distintas tarefas da Arquitectura e diferenciam-se 

apenas pela magnitude e o carácter do programa arquitectónico. As leis do contracto social de 

Rousseau, regulam o discurso de Ledoux quando este procura justificar a consonância entre a 

Arquitectura e o convívio social: Se a sociedade está fundada sobre a mútua necessidade que exige um afecto 

recíproco, porque não hão-de dar-se, nas casas particulares, esta analogia de sentimentos e de gostos que honram ao 

homem? Ledoux prossegue, antecipando o que desvendará no projecto da cidade ideal de Chaux: Por 

isso, na minha cidade, ver-se-ão casas de irmãos. O carácter dos monumentos, assim como a sua natureza, contribui 

a depurar os costumes e a propagá-los. (LEDOUX, 1994: 5)363 

De todos os conceitos assimilados com Jacques-François Blondel, o conceito de “carácter” será o 

que sobressairá mais na formação dos tipos de edifícios, públicos e privados, simbólicos e utilitários 

de Ledoux. As suas obras provam que a caracterização, que devia determinar a forma geral e 

anunciar a essência do edifício, não foi um simples chavão académico e disciplinar introduzido nos 

cursos de Jacques-François Blondel.364 Uma nova linha do tempo com necessidades sociais e 

institucionais totalmente renovadas, permitiu que os gostos individuais e sociais substituíssem de 

forma paulatina as normas até então absolutas, obrigando o arquitecto a estudar novas tipologias 

construtivas. Para a Arquitectura a ideia da caracterização dividia-se entre a procura de uma 

expressão adequada - os atributos do carácter - e um estudo da distribuição – a composição do 

carácter. Superar esta divisão será a principal motivação de Ledoux, ultrapassando, assim, a aparente 

divergência entre “representação” e “necessidade” de modo que o edifício se converta na imanência 

do seu próprio propósito, num instrumento pedagógico da afirmação social da Arquitectura. 

A proposta para um templo do Amor é um bom exemplo desta ideia do signo da transparência 

atribuível aos edifícios. Oïkema, que no léxico grego significa edifício, moradia, é o projecto singular 

de uma maison de plaisir concebida com uma função pedagógica. [Fig.29] É um edifício pensado como 

o lugar de iniciação de uma nova sexualidade onde reside a liberdade e aonde a falsa moral fica 

excluída do recinto ao esbarrar nas paredes sem janelas e nos arcos cegos. Uma planta de forma 

fálica com uma envolvente “púbica”, [Fig.30]  tão vegetal como os arredores de Paris do século XVIII, 

tão dura como a estereotómica mineral em que é construída. É a assunção metafórica de um 

projecto pitoresco e romântico, poeticamente explícito na metonímica apologia da virtude: Olhado 

de perto, o vício não influi com menor poder sobre a alma; o horror que provoca nela, fá-la reagir em direcção à virtude. 
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O Oïkema que empurra à nua depravação, à turbulenta e instável juventude e o correspondente sentimento de 

degradação que revigora a virtude que nele cabeceia, conduzem ao homem ante o altar do virtuoso Himeneu que o 

abraça e coroa. (LEDOUX, 1994: 4)365 

O ornamento só é autorizado por Ledoux, se a causa da sua presença for o carácter do edifício. 

Este facto acarreta a exibição de uma Arquitectura despojada da tradicional decoração e articulada 

de uma maneira distinta. Na realidade, o distinguo não se dá apenas na diferenciação lexical do 

modelo arquitectural; a principal modificação acontece ao nível da sintaxe do discurso 

arquitectónico. A Arquitectura Clássica, seja nas versões: renascentista, maneirista, barroca, rococó 

ou neoclássica, encontrara na concordância das partes a sua unidade de composição de um todo 

que as subsumia. Agora, com Ledoux, essas partes apresentam-se autónomas, substituindo a 

harmonia do todo por efeitos fenomenologicamente arrebatadores, passíveis de nem sempre serem 

harmoniosos, face às regras da composição Clássica. Ele valoriza a estética sublime das formas 

geométricas despidas de ornamentos e das linhas puras, que fomentam a unidade conceptual: Nunca 

deverá afastar-se da unidade de concepção, das linhas que dão variedade às formas, nem das leis da conveniência, o 

decoro e a economia. A unidade, cânone do belo, (...), consiste na relação entre as massas e os detalhes ou ornamentos 

e na não interrupção das linhas, afim de que perniciosos acessórios não distraíam o nosso olhar. (LEDOUX, 1994: 

11)366 

Os conceitos Clássicos da teoria da Arquitectura continuam presentes no discurso de Ledoux. Ele 

promove habilmente uma adaptação dos seus conteúdos às necessidades pessoais de concepção 

arquitectónica. Assim, a variedade – varieté – confere a cada um dos edifícios a fisionomia mais 

ajustada; a adequação – convenance – patenteia a ordem social, contextualiza as ideias ao lugar, às 

funções e controla os custos; a decência ou decoro – bienséance – indica a relação entre proporções 

e ornamentos e oferece o motivo das construções e o seu destino, ou seja, o seu carácter; a simetria 

– symétrie – proveniente da imitação da natureza, contribui para a solidez – solidité – e institui 

relações paralelas que não excluem o pitoresco nem mesmo o extravagante; o gosto - goût – 

proporciona o deleite e o método que confirma todas as ideias. À semelhança de Boullée, também 

Ledoux desvaloriza o conceito das proporções – proportions – enquanto categoria estética. A solidité 

que emana, como vimos, em consequência da symétrie, acaba por aproximar-se do significado 

atribuído por Boullée. Igualmente comum aos dois arquitectos é a ausência de qualquer referência 

à usage ou commodité, conceitos que se revelariam determinantes ao longo do Classicismo francês 

pois concediam à função um papel útil na Arquitectura. 
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Com Ledoux as abordagens estéticas da teoria do carácter unem-se com a ideia da relação de 

paridade das diversas tarefas da Arquitectura. A atribuição de uma significação é, justamente, a 

ambição máxima da sua Arquitectura. Isso torna-se evidente se atendermos aos comentários 

enfáticos com que ele acompanha os seus projectos. Na sua teoria o compromisso ôntico é com a 

ideia de caractère e de architecture parlante, a que todos os outros conceitos Clássicos da 

Arquitectura se devem submeter, porque a renovação do paradigma arquitectónico exige uma 

caracterização social e funcional dos edifícios, vistos agora, nos termos de uma expressividade e 

sentir romântico. Para Ledoux, o que organiza a Arquitectura enquanto finalidade já não é apenas 

a História, há, também, um pensamento epistemologicamente sujeito a condições formais e 

apriorísticas, que já não se inquieta tanto com o construir, mas mais com o representar e o 

expressar: (...) a arquitectura difunde o encanto que anima todas as obras. Ao não haver uniformidade no 

pensamento, também não pode havê-la na expressão. (LEDOUX, 1994: 17)367 A Arquitectura constitui, assim, 

um objecto de desejo e em que a vontade encontra a sua determinação, seja pela grandeza, pela 

sublimidade ou se necessário pelo terror: Proporei construções cuja diversidade sacia a sede do desejo. 

(LEDOUX, 1994: 19)368 

Ledoux é consciente do significado pioneiro da ideia de equivalência das tarefas da Arquitectura e 

acredita que essa igualdade só pode ser assegurada no plano moral inserida numa ordem social, 

fora da égalité da Revolução Francesa. O seu sonho revolucionário, dá-se no interior da teoria da 

Arquitectura, aonde reclama a igualdade dos direitos para todos os temas, levados pela moral a um 

mesmo patamar de dignidade que combata os privilégios de determinados temas: Pela primeira vez se 

verá, à mesma escala, a magnificência da cabana e do palácio; a igualdade moral não se verá por isso prejudicada, 

mais ainda, nem sequer incomodada, realçando-se a superioridade do espírito e do talento. (LEDOUX, 1994: 19)369 

Cingido pelo turbilhão da sua vida, Ledoux está convicto da importância do momento e, por isso 

mesmo, quer libertar-se da coibição das concepções tradicionais. Ele pretende uma Arquitectura 

renovada em que as Ordens arquitectónicas já não são o signo de uma distinção social. O emprego 

das Ordens nas construções depende apenas do correcto juízo do seu caractère. 

Muitas das ideias de Ledoux são desenvolvidas no âmbito do projecto para a cidade salineira de 

Chaux, [Fig.31] entre as aldeias d’Arc e Senans, perto de Besançon, no este de França. Considerada 

por Norberg-Schulz: A primeira cidade ideal da época industrial, e certamente a mais fascinante, (NORBERG-

SCHULZ, 1999: 179)370 Ledoux garante o seu encargo em 1774 e vai realizar uma parte do projecto 

entre 1775 e 1779. O plano da cidade inclui evidentes alusões às implicações cósmicas e ao 

relacionamento com o tema da tratadística das cidades ideais concebidas em épocas anteriores, 
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como a Cidade dos Ventos de Vitrúvio. De forma circular, (...) tão pura como a que descreve o sol no seu 

curso diário, (CHRIST, 1961: 44)371 como explica o próprio Ledoux, a planta incorpora dois percursos 

principais que se cruzam em ângulo recto revelando os pontos cardinais. O traçado recorda um 

assentamento romano, com o cardo e o decumanus, mas as referências vão mais além. O eixo 

vertical é novo, recto e sem fim aparente, atravessa o rio Loüe e os bosques de Chaux e Perrousse. 

O eixo horizontal é o caminho existente entre d’Arc e Senans. Assim o eixo vertical define o 

projecto, o eixo horizontal estabelece a relação com o lugar e o eixo de simetria a organização. 

Recorrendo ao romantismo narrativo Ledoux descreve os traçados: A linha de intersecção do diâmetro 

maior atravessa o rio Loüe, umas imensas planícies, a cidade, o bosque, o rio Doubs, o canal de Genebra e os pastos 

helvéticos; à esquerda, o Mosa, o Mosela, o Reno, o porto de Amberes (...). O diâmetro menor alinha as ruas d'Arc e 

de Senans, as forjas de Roche. (LEDOUX, 1994: 72)372 

Porém, é no interior de Chaux que se observam as principais diferenças com respeito às anteriores 

cidades ideais. Ledoux não imagina a cidade como um conjunto de bastidores e de cenários de 

fundo formando uma imagem espacialmente unitária, estática e cenográfica, ele pensa-a como um 

agregado de tipos de edifícios singularmente qualificados, cuja concomitância se justifica unicamente 

pelo facto de cada um deles ser elevado ao mesmo grau máximo de tipicidade. Do ponto de vista 

conceptual a cidade é assumida como uma Villa Sociale, um modelo para uma nova organização social 

e urbana em que a actividade produtiva da comunidade ocupa o centro da planta simbólica. 

Colocados axialmente no eixo horizontal, a Casa do Director está ladeada por dois extensos 

edifícios de produção de sal, oferecendo ao visitante que acede a Chaux pela entrada principal, a 

sul, um plano simétrico perfeito. Este conjunto está rodeado por um círculo de habitações operárias 

e jardins arborizados. Um segundo círculo exterior, seria ocupado com construções diversas, 

destinadas ao apoio das actividades comunitárias. Utópico Ledoux, fala de um plano para um mundo 

novo: Abre-se um círculo imenso que se desenvolve perante os meus olhos: um novo horizonte que brilha com todas 

as suas cores. O poderoso astro olha audazmente à natureza obrigando os fracos humanos a baixar os olhos. Tu, 

actividade produtiva, não temes trespassar a linha abrasadora. Mãe de todos os recursos, sem ti nada pode existir, 

excepto a miséria; expandes a influência que dá a vida; alegras os áridos desertos e os melancólicos bosques. 

(LEDOUX, 1994: 73)373 

O propósito orbicular conferido por Ledoux, a Chaux, assemelha-se putativamente com uma série 

de projectos que ao longo do século XVIII foram-se inspirando na ideia do círculo.374 Apesar da 
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distribuição de essência formal, o carácter geral da estrutura revela aprioristicamente uma cidade 

jardim cujo centro está ocupado pela fabrica salineira. A maioria dos projectos de Ledoux são 

concebidos quando a construção já foi interrompida, Chaux adquire assim um crescente carácter 

utópico. Aparentemente Ledoux querer simbolizar uma nova harmonização na relação do homem 

com a natureza, fruto do engenho e do esforço humano. Como tipo e metáfora, o traçado de 

Chaux confere substância e coerência à posição da filosofia funcional do panteísmo. Isso torna-se 

evidente nos distintos edifícios sociais projectados por Ledoux. No centro, a coroar a residência 

do Director, ele alça um santuário canonizado a um genérico e iconoclasta “Ser Supremo” inspirado 

no deísmo de Rousseau - ideia que frutificaria enquanto culto no período mais radical da Revolução 

Francesa.375 Na periferia, os edifícios comunitários estão planeados para desempenhar a totalidade 

das funções exigidas a uma urbe do século XVIII: o hospital, o mercado, a bolsa, as casas para 

artistas, artesãos e comerciantes; as termas, a casa d’Union para o ensino dos valores morais, o 

templo da Memória de glorificação da mulher; os edifícios educativos e recreativos e, o 

estereotómico Oïkema, o já descrito templo do Amor. 

Ledoux trata de expressar a simbólica da função de cada edifício através de uma “Arquitectura 

parlante”. É o que acontece na casa do tanoeiro [Fig.32] exibida com uma fachada circular, ainda que 

quando observada em secção mostre uma disposição interior mais convencional com os espaços 

perfeitamente ortogonais. Esta transformação levada a cabo por Ledoux não é gratuita, para ele a 

presença da necessidade do significar, não tem que traduzir uma codificação e uma sistematização 

em alçado, secção e planta. Conforme realça Anthony Vidler, referindo-se a estas transformações: 

Cada uma delas, tinha já um destino privado ou público, está cuidadosamente calculada para cumprir a sua função 

por meio de um código representativo fundado sobre o sentido da ordem espacial, vertical e horizontal, iluminado ou 

não, central ou periférico. (VIDLER, 1994: 140)376 

Singular exemplo da atribuição do valor interpretativo ao edifício, o cemitério de Chaux, à 

semelhança dos templos da imortalidade ou dos cenotáfios em memória dos mortos ilustres, tão 

em voga na época, adopta uma forma esférica pura. Com oitenta metros de diâmetro, a esfera está 

parcialmente afundada no solo e eleva-se ao centro de três pisos de catacumbas. [Fig.33] O projecto 

revela o equilíbrio entre um volume interior e uma massa exterior que sendo indissolúveis no 

significado, conquistam juntas a sublimidade simbólica de uma poderosa significação. Torna-se claro 

que, para Ledoux, a esfera deve simbolizar a eternidade. Iluminando o interior através de uma única 
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abertura circular na parte superior, esta imagem do nada, assevera idiossincraticamente o conceito 

Clássico de axis mundi, o símbolo ubíquo que conduz desde o reino dos mortos até ao céu.  

Em Chaux, a principal inovação reside no facto de todas os tipos de edifícios receberem a mesma 

atenção arquitectónica. Ledoux transporta para os projectos uma ideia de universalidade ou 

cosmopolitismo. Uma ideia de igualdade de direitos que transcende visivelmente do social para o 

campo da Arte. Emil Kaufmann condensa o contributo de Ledoux na atribuição de novos signos de 

equidade à Arquitectura: A teoria de Ledoux já não estabelece nenhuma diferença entre arte “alta” e arte “baixa”, 

uma ausência de distinção antecipadora, que para o historiador de arte austríaco levaria mais de 

um século a consolidar-se: Com a desaparição das diferenças de categoria na arquitectura, todas as tarefas de 

edificação assumem igual valor e o círculo de temas arquitectónicos amplia-se a partir desse momento, como nunca 

até então. O prematuro eclectismo temático, que se ocupa quase exclusivamente de igrejas, castelos, as “melhores” 

residências e, no máximo, as construções militares, fica desajustado pelo recente universalismo arquitectónico. O 

desenvolvimento não se detém porque a construção de vivendas se “mecaniza”; a edificação com fins utilitários, começa 

a ser não apenas um problema técnico, mas sim uma questão arquitectónica. (KAUFMANN, 1985: 63)377 

A presença das habitações operárias no conjunto arquitectónico de Chaux, faz de Ledoux uma 

figura charneira e historicamente decisiva no processo de alargamento conceptual da Arquitectura 

do século XIX, municiando o optimismo utópico com um importante referencial teórico para poder 

desenvolver os novos modelos sociais e espaciais nos projectos das cidades ideais como a New 

Lanark de Robert Owen, o “Falanstério” de Charles Fourier, o “Familistério” de Jean-Baptiste 

Godin, Fourier ou a Cidade Jardim de Hebenezer Howard. Ledoux, que na opinião de Mario Praz 

foi um, (...) alucinado pelas formas geométricas mais do que qualquer outro artista tenha podido ou jamais possa 

está-lo, (PRAZ, 1982: 110)378 foi, igualmente, um preponderante precursor formal das premissas 

intelectuais que permitiram aos arquitectos modernistas como Adolf Loos, Le Corbusier ou 

Giuseppe Terragni, reduzir radicalmente a Arquitectura à substância das suas formas geométricas 

e à criação de modelos poeticamente abstractos isentos de decoração. 

A L'Architecture é o tratado do arquitecto de filiação conservadora e classista, que no plano 

profissional se revelou um revolucionário ao almejar atribuir à intervenção disciplinar da 

Arquitectura uma consciência de ordem social, imputando-lhe um significado político, que na 

perspectiva marxista de Hannes Meyer, teria como propósito: (...) interpretar por via arquitectónica e muito 

autónoma os ideais da burguesia libertadora. (MEYER, 1972: 231)379 É a obra de alguém que realçou com 

inteligência a crise na tradição Clássica da Arquitectura e propôs uma imagem da modernidade 

formal, tipológica, compositiva e funcional, direccionada para o futuro. É o testemunho da 
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historicidade de um pensamento que se vai configurando entre duas épocas - a da distopia dos pré 

para a utopia dos pós-revolucionários -, fazendo o pronunciamento dos recentes objectivos 

artísticos, produtos da ambição do devir de um novo mundo. 

É um compêndio biográfico que apresenta uma relação pedagógica complexa entre o texto e as 

lâminas, mas, consegue expressar a ruptura epistemológica produzida entre a Arquitectura onírica 

de embelezamento do Antigo Regime e as necessidades funcionais, tecnológicas e sociais que 

persegue a nova Arquitectura da Revolução Industrial. É o aforismo axiológico de uma teoria da 

Arquitectura que concebe teleologicamente o espaço do artificial a partir aprioristicamente da 

economia política, fundamentando, assim, a recriação da esperança pela utopia. Kaufmann, 

perspicaz, resume deste modo a importância da figura de Ledoux na História da Arquitectura: A sua 

obra mostra claramente o caminho difícil que teve que percorrer. Mas só nos projectos da L’Architecture pode 

reconhecer-se a meta para que se dirigia. A sua obra constitui, ao mesmo tempo, o legado da Era de Rousseau e o 

primeiro texto programático da arquitectura do nosso tempo. (KAUFMANN, 1985: 29-30)380 

 

 
Fig. 29. Claude-Nicolas Ledoux. L’architecture. 1804. Vista de Oïkema. 
Cidade ideal de Chaux 

 

 
Fig. 30. Claude-Nicolas Ledoux. L’architecture. 1804. Plantas de Oïkema. 
Cidade ideal de Chaux 
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Fig. 31. Claude-Nicolas Ledoux. L’architecture. 1804. Perspectiva da 
cidade ideal de Chaux 

 

 
Fig. 32. Claude-Nicolas Ledoux. L’architecture. 1804. Casa do tanoeiro. 
Cidade ideal de Chaux 

 

  
Fig. 33. Claude-Nicolas Ledoux. L’architecture. 1804. Cemitério. Cidade 
ideal de Chaux 

 

  



 p.160 

 

4    A EXPLORAÇÃO TEÓRICA ALEMÃ DO SÉCULO XVI AO XVIII 

 

Os últimos anos do século XVIII e os primeiros do século XIX, trazem consigo uma importante 

mutuação cognitiva perante o real e os paradigmas teóricos que a apoiam, com significativas 

repercussões na esfera da criatividade artística e literária, mas, igualmente, no quadro social e 

político da Europa. Nas artes figurativas essa crise expõe as crescentes dificuldades do paradigma 

Neoclássico na forma como defronta as suas próprias idiossincrasias nucleares, ou seja, na 

progressiva ruptura entre os quadros de referência e da realidade da experiência e as teorias sobre 

ele suportadas. Contudo, os acontecimentos que acompanham esta mudança diacrónica revelar-se-

ão tão importantes como aqueles que no passado caracterizaram a manifestação da polissemia no 

início do século XVI. 

Em ambas as épocas históricas, são os países guias da cultura europeia a operar as inesperadas 

transformações na sensibilidade do pensamento, com contributivos papéis na ruptura, não só nas 

exegeses predominantes, mas, também, nos fundamentos epistemológicos em que se alicerçam os 

pressupostos da possibilidade de conhecer e compreender o mundo em mudança. Nesta 

perspectiva, a ruptura epistemológica com a decadência do mundo Clássico-barroco produzida na 

França no final do Iluminismo, tem um significado idêntico ao da definitiva interrupção do mundo 

medieval verificado na Itália do Cinquecento, fundamental para a renovação abstracto-espiritual da 

Cultura Ocidental. Os resultados obtidos pela crítica kantiana da razão prática garantem, na ucronia 

do tempo ideal,381 o seu continuum com a tradição galileana funcional, pragmática e mecanicista. 

Unidas na motivação, ambas expressam a vontade da criação de uma nova matriz ontológica na 

concepção do mundo e no modo como o homem interage com ele. Como anota Kaufmann, estes 

processos de regeneração social e artística têm a sua origem nos povos românicos, sob a liderança 

histórica da Itália e da França. (KAUFMANN, 1985: 22)382 Contudo, de uma forma global, a cultural 

Ocidental beneficia, também ela, do contributo de outros povos e nações, nesta afirmação e 

renovação conceptual da compreensão do mundo. É neste ambiente de pleno renascimento das 

artes e do acordar do individualismo desde as trevas do medievo, que no interior da dividida nação 

alemã, se descobre o espaço para a experiência e a receptibilidade à descoberta e à divulgação da 

tratadística vitruviana. 

                                                
 

381 O “tempo ideal” pode considerar-se sincrónico ou diacrónico, mas a “origem” da ruptura do momento cultural com a tradição, é 
sempre ucrónica. 
382 Emil KAUFMANN. 1985. op. cit. 
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O médico e matemático Walther Hermann Ryff (1500-48), publica em 1543, uma edição latina de 

Vitrúvio, a que se segue em 1548, Vitruvius Teutsch... erstmals verteutscht… uma tradução alemã 

comentada. Hans Blum (1520-60), em 1555, dá a conhecer através do seu livro, Von den fünff Sülen, 

os princípios das Ordens arquitectónicas de Serlio. Conhecedor das fontes da Arquitectura em 

Itália, Heinrich Schickhardt (1558-1634), divulga o ideal “palladiano” num livro, editado em 1602, 

com as anotações de uma das viagens que empreende a este país. Uma geração mais tarde, em 

1627, Joseph Furttenbach (1591-1667), substancia no Beschreibung einer Reiß ... in Italiam, as notas e 

os textos registados durante os dez anos passados em Itália, demonstrativo do grande interesse do 

autor pela nova Arquitectura. 

A princípios do século XVIII, Paulus Decker (1677-1713), publica em 1711, Fürstlicher Baumeister, 

[Fig.34] a mais importante obra sobre a Arquitectura do Barroco alemão, um cuidadoso e 

dispendioso livro de gravuras, onde as referências à teoria arquitectónica estão ausentes e se 

valoriza a apresentação de uma linguagem estilística. Outro estudioso da Arquitectura do Barroco 

alemão, porventura o mais conhecido, Fischer von Erlach (1656-1723), apresenta em 1721, Entwurff 

Einer Historischen Architectur, [Fig.35] uma obra similar à de Decker, essencialmente fundamentada 

em ilustrações com comentários. Considerada por alguns como a primeira tentativa consistente de 

compilação da História Universal comparada da Arquitectura, esta obra compreende, igualmente, 

exemplos da Antiguidade Oriental e da Ásia Oriental, mas afasta-se, nas comparações, do contexto 

teórico da Arquitectura a que se haviam cingido Vicenzo Scamozzi e François Nicolas Blondel. 

Contributo também importante, é o do já referido Johann Winckelmann (1717-68), responsável 

por uma concepção histórica em muito semelhante à da História comparada da Arquitectura de 

Fischer von Erlach e à sua ligação directa com o presente. Excluindo a Arquitectura da sua obra 

principal, Geschichte der Kunst des Alterthums, editada em 1764, Winckelmann recorre ao Cours 

d’Architecture, de François Nicolas Blondel para explanar o seu juízo sobre o desenvolvimento 

histórico da arte com base no clima, na natureza e na sociedade. Este historiador da arte alemão 

vai resgatar o ideal grego como modelo normativo de oposição ao Barroco. O paradigma normativo 

de Winckelmann contrariando o reinante academismo francês, propõe a substituição do referencial 

romano pelo arquétipo grego.  

Na segunda metade do século XVIII a principal aportação para a teoria das artes alemã, deve-se ao 

artista plástico e arquitecto suíço Johann Georg Sulzer (1720-79). Ele não organiza o corpo teórico 

de uma forma sistémica, a estrutural conceptual da sua obra publica entre 1771 e 1774, Allgemeine 

Theorie der Schönen Künste é determinada pelo exemplo da Encyclopédie de Diderot e D’Alembert. 

Na perspectiva de Sulzer, a Arquitectura, mas, também, as artes plásticas, a poesia e a música são 

julgadas mais pelo seu carácter pedagógico e social do que pelas suas qualidades estéticas e aptidões 

imanentes. A análise teórica de Sulzer é, deste modo, dominada pela tentativa de síntese 

interpretativa e contextual das ideias da Ilustração francesa e inglesa. Por esta época, Christian 
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Traugott Weinlig (1739-99) mostra idêntico interesse pelas teorias da Arquitectura italiana e 

francesa. A partir de Roma, num curto período entre 1767 e 1769, redige, Briefe über Rom..., um 

conjunto de textos, publicados posteriormente entre 1782 e 1787, onde paulatinamente procura 

sintetizar os argumentos funcionalistas de Lodoli e a tão propalada teoria da cabana primitiva de 

Laugier. Distanciando-se da teoria das Ordens arquitectónicas, Weinlig aproxima-se dos 

argumentos de Laugier sobre o desenvolvimento da Arquitectura e a importância do modelo 

tectónico. A substância do discurso e a forma como aborda as diferentes matérias, convertem a 

Weinlig num legítimo precursor das ideias de Gottfried Semper. 

Em 1793, Karl Philipp Moritz (1756-93), um amigo próximo de Goethe, publica uma obra dedicada 

à teoria da ornamentação, Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente, onde fez a compilação de 

vários artigos escritos ao longo da sua curta vida. Utilizando argumentos funcionalistas, ele 

considera a legitimação do ornamento apenas como uma necessidade de carácter pedagógico. 

Fortemente influenciado pelo pensamento francês do último quartel do século XVIII, Moritz encara 

a função do ornamento uma forma de assinalar a essência do edifício. Precursor das concepções 

modernas, ele recusa as linhas onduladas na Arquitectura. Usa como argumento o facto de estas 

expressarem movimento, algo que pode considerar-se apropriado na construção naval, mas, 

inadequado para a solidez da Arquitectura, a exigir, formalmente a presença das linhas rectas. Em 

harmonia com o diapasão dos arquitectos ditos “da Revolução”, Moritz reconhece, de igual modo, 

que o grande e distintivo se revelam por intermédio da monotonia das formas e em função da sua 

repetição. 

Um expoente da cultura do século XVIII, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) encontra nos 

comentários sobre a Arquitectura uma forma de cogitação sobre a sua própria evolução pessoal. 

As observações sobre a disciplina reflectem a inquietação existencial vivida por Goethe através das 

experiências com a Arquitectura. No seu primeiro ensaio Von Deutscher Baukunst (Sobre a 

Arquitectura Alemã) de 1771-72, ele contesta o Classicismo francês, simbolizado na figura de Marc-

Antoine Laugier. Goethe descreve a Catedral gótica de Estrasburgo procurando-a enquadrar 

dentro da matriz dos modelos da Arquitectura nacional alemã. Absorto por sentimentos 

nacionalistas, recorre inteligentemente à analogia para refutar as afirmações precedentes de Laugier, 

que vira precisamente no Gótico um estilo nacional francês. Nesta fase, defensor da Arquitectura 

gótica, Goethe partilhando a visão de Winckelmann, recusa os critérios formulados por Sulzer para 

julgar negativamente o Gótico. Em 1788, regressado de um périplo por Itália, impregnado pela 

experiência Clássica, Goethe publica Baukunst (Arquitectura), um ensaio onde deixa manifesta a sua 

assimilação da Arquitectura grega e um tangível afastamento em relação ao Gótico. Num outro 

ensaio, igualmente com o título Baukunst, mas editado em 1795, reflectindo a progressiva 

aproximação de Goethe às ideias da Ilustração francesa, ele identifica os materiais, o propósito e o 

efeito estético, como condicionantes arquitectónicos. As observações sobre os materiais levam 
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Goethe a postular considerações sobre a mímesis dentro da perspectiva classicista. Ele admite a 

necessidade da preocupação com as características dos materiais, porém, em sintonia com as 

concepções teóricas dos arquitectos ditos “da Revolução”, enfatiza, de igual modo, a importância 

da poesia na Arquitectura, atribuindo-lhe um eminente valor pedagógico como fizera Sulzer. 

Vivendo numa época vital na formulação de novas concepções, Goethe, é um erudito esclarecido, 

capaz de assimilar fragmentos da realidade arquitectónica, que o pungem a uma oscilação dialéctica 

entre o Classicismo e o Romantismo – através do Gótico – e à procura de uma síntese superior. 

Rosa de Carvalho ao caracterizar a vida do autor alemão, sintetiza o que foi o seu grande dilema: 

Na verdade, poder-se-á dizer que a vida inteira de Goethe foi caracterizada por uma oscilação, um conflito, não num 

sentido totalmente polarizado, sem “solução” possível entre os dois “Deuses”, mas num sentido “integrador”, ou melhor, 

dialéctico. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 78)383 

 

 
Fig. 34. Paulus Decker. Fürstlicher Baumeister. 1711. Frontispício 

 

 
Fig. 35. Fischer von Erlach. Entwurff Einer Historischen Architectur. 1725. 
Domus Aurea Neronis  

                                                
 

383 António Sérgio ROSA DE CARVALHO. 2010. op. cit. 
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5    A EXPERIÊNCIA TEÓRICA INGLESA DO SÉCULO XVI AO XVIII 

 

Uma potência europeia latente apesar da sua insularidade, Inglaterra só começa a ter um papel 

relevante na teoria da Arquitectura a partir do século XVIII. Antes, o cumprimento das necessidades 

teóricas da Arquitectura faz-se, habitualmente, recorrendo às traduções e adaptações dos tratados 

italianos. Contudo, o pensamento inglês do século XVI fica assinalado na História da Arquitectura 

e do Urbanismo, pela circunstância ter produzido um dos textos mais importantes de reflexão 

sobre a sociedade e o Estado durante o Renascimento. A Utopia de Thomas More (1478-1535), 

considerado por Choay, (...) o segundo paradigma dos textos fundadores, (CHOAY, 2007: 147)384 é um 

“romance político-social” escrito em 1516, [Fig.36] sobre a forma da crónica de uma viagem fictícia, 

protagonizada pelo viajante português Rafael Hitlodeo (ou Hythloday), um humanista que 

acompanha o navegador Américo Vespúcio na visita ao Estado insular de Utopia – 

metonimicamente identificado com a Inglaterra. Thomas More oferece a visão de um modelo de 

planificação que organiza um paradigma de espaço susceptível de albergar 54 cidades distribuídas 

por toda a ilha, possuidoras da capacidade de transformar o mundo natural e instaurar espaços 

inexistentes que metodicamente vão diminuindo da escala do território para a escala da cidade e 

desta, para a dimensão da casa. Esta função outorgada ao espaço construído na Utopia, partilha as 

experiências de uma série de pesquisas anteriores e contemporâneas que transitam pelo universo 

do desenho e da pintura e confirmam a dicotomia do valor gnosiológico e criador do espaço 

apreendido, concebido, conferido e construído pelos homens. O léxico e o texto da Utopia são o 

testemunho da importância da observação visual nas distintas práticas discursivas que originaram as 

novas figuras epistemológicas operadas ao longo do século XV. Revelam, igualmente, um 

conhecimento e uma nova forma de racionalidade orientadas para a avaliação dos critérios da 

verdade, demarcadores da ordem arbitrária da linguagem da tradição. 

Segundo Joseph Rykwert, (...) o mais antigo livro sobre a arquitectura em Inglês, (RYKWERT, 1999: 32)385 o 

tratado de John Shutes (d.-1563) First and Chief Groundes of Architecture, publicado no ano da sua 

morte, é uma adaptação do Livro IV do Sebastiano Serlio e da edição de Guillaume Philander (1505-

63), o primeiro dos comentadores franceses de Vitrúvio. Shutes que visitara Itália em 1550, recorre 

de forma literal à analogia vitruviana da coluna e da figura humana, empregando argumentos que 

                                                
 

384 Françoise CHOAY. 2007. op. cit. 
385 Joseph RYKWERT. 1999. The Dancing Column: On Order in Architecture. Cambridge; Mass.: The MIT Press 
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confia permitirem-lhe dar uma percepção mais válida e singular da natureza das Ordens, ainda vistas 

com alguma estranheza na maioria dos países no Norte da Europa. 

Francis Bacon (1561-1626), dá também uma aportação útil para a teoria da Arquitectura. Este 

filósofo naturalista e tesoureiro da Coroa inglesa, começa a publicar a sua obra principal Essays em 

1597, mas será com o “Of Building”, o ensaio 45, editado em 1625, dedicado à construção, que ele 

pegando em alguns dos critérios presentes nas ciências naturais, se propõe utilizá-los com uma 

finalidade prática na Arquitectura.386 Ao atribuir uma importância decisiva ao carácter funcional da 

Arquitectura, Bacon por mérito próprio, é incluído na galeria dos primeiros funcionalistas. Ele 

acredita que os princípios funcionais se sobrepõem às regras estéticas. Confiando no empirismo 

estético, Bacon rejeita as normas e as prescrições geométricas das proporções. A relevância dada 

ao método experimental pelo axioma do relativismo estético baconiano, encontrará, mais tarde, 

em Claude Perrault e na sua “beleza arbitrária”, como já observamos, um digno legatário. Um século 

após a publicação da Utopia de Thomas More, a quimera conceptual de um Estado utópico, é 

recuperado por Bacon. Obra incompleta e, portanto, necessariamente inconclusiva, New Atlantis é 

inicialmente publicada em latim no ano de 1624, seguida por uma posterior versão inglesa em 1627. 

Bacon retracta uma visão singular do futuro da invenção e do conhecimento humanos, reveladora 

das suas próprias aspirações e ideais para a humanidade. O texto narra uma terra utópica onde a 

generosidade e inspiração, dignidade e esplendor, piedade e espírito público, são qualidades 

comummente aceites pelos habitantes do Estado insular de Bensalem. 

 

 
Fig. 36. Thomas More. Utopia. 1516. Descrição do Estado insular de Utopia  

                                                
 

386 A inclusão da Arquitectura no denominado “Programa Baconiano”, reflecte a convicção de que a humanidade é capaz de avançar de 
forma linear, continua e ilimitada rumo a um mundo melhor. Dentro deste ideal de progresso, as necessidades da Arquitectura são para 
Bacon, um importante factor de mobilização das energias humanas, facilmente combináveis com a ciência, a tecnologia, a produção e a 
organização social. O espírito do “Programa Baconiano” é resumido pelo filósofo Hans Jonas nos seguintes termos: (...) orientar o 
conhecimento para o domínio sobre a natureza, e utilizar este domínio para melhorar a situação da humanidade. (JONAS, 1984: 140). Hans 
JONAS. 1984. The imperative of responsibility: in search of an ethics for the technological age. Chicago: The University of Chicago Press 
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5.1    O INTERESSE POR ITÁLIA. CONVERGÊNCIA E OPOSIÇÃO 

A partir do século XVII, a aproximação à experiência italiana dá lugar a uma nova formulação dos 

conceitos teóricos da Arquitectura em Inglaterra, determinando o futuro do idiossincrático 

Palladianismo inglês. O primeiro representante desta mudança do paradigma conceptual é Inigo 

Jones (1573-1652). Ele começa por desenhar cenários móveis e proscénios para o teatro, geradores 

de estímulos próprios, e que o vão conduzir em direcção a uma compreensão conjunta do projecto 

italiano das decorações efémeras. A comprovar o paulatino interesse pelo desenho renascentista, 

o virtuoso e diligente Jones, assimila o idioma italiano e adquire uma cópia dos Quattro libri 

dell'architettura de Andrea Palladio. Tudo indica que no período entre 1598-1603, Jones efectua uma 

primeira viagem formativa a Itália, consumando assim o seu gosto pela “maneira italianizante”. Mais 

velho e exigente em 1613-14, Jones realiza na companhia do 2º Conde de Arundel (Thomas 

Howard), uma nova jornada por Itália, procurando, desta maneira, consolidar os seus 

conhecimentos sobre a Arquitectura Antiga e moderna. Durante o périplo italiano encontra-se com 

Vincenzo Scamozzi, um acontecimento que se viria a demonstrar determinante para o pensamento 

e obra de Inigo Jones. Prova desse renovado rigor no modo de pensar em conformidade com 

Palladio, numa anotação no seu caderno de esboços italianos, Jones censura a arbitrariedade da 

Arquitectura maneirista revelando a sua simpatia para com a estética normativa. 

Tirando o tratado The Elements of Architecture, publicado em 1624, de Sir Henry Wotton (1568-

1639), uma obra resumida baseada na tradução livre da De Architectura de Vitrúvio, preparada 

durante a estadia de Wotton em Veneza, em que, este procura uma mediação entre o relativismo 

de Bacon e a normatividade de Jones, a produção escrita sobre teoria da Arquitectura em Inglaterra 

ao longo do século XVII será escassa. Os poucos textos editados formalmente como traduções, 

versões resumidas e corrigidas dos grandes tratados italianos, encontram-se desactualizados face 

às vicissitudes vividas pela actualidade cultural e são na maioria dos casos interpostas versões 

francesas e holandesas dos inéditos provenientes de Itália. 

A falta de argumentação teórica e a miscigenação sistémica da cultural arquitectónica inglesa no 

século XVI, são interpretadas por Hanno-Walter Kruft como a ilação da inexistência de uma 

coerência arquitectónica: A debilidade da teoria da arquitectura inglesa no século XVII deve-se sobretudo a que 

nenhum grande arquitecto nos tenha legado uma obra coerente, ou pelo menos, a que os projectos de tais obras não 

tenham chegado a formular mais do que concepções gerais. (...) A arquitectura barroca inglesa, (...) ficou, deste modo, 
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sem uma fundamentação teórica sistémica, como ocorreu também com a italiana se, se fizer a excepção da 

“Architettura civile” de Guarini, obra tardia e algo parcial. (KRUFT, 1990a: 311)387 

Elogiado por Isaac Newton como um grande matemático e geómetra, Christopher Wren (1632-

1723) é porventura o mais reputado e importante arquitecto da sua geração. Familiarizado com 

Vitrúvio e os fundamentos teóricos da Arquitectura, Wren reúne todas as qualidades intelectuais 

imprescindíveis para compor um tratado inédito sobre Arquitectura. Todavia, os rascunhos e as 

cartas que se conservam do projecto iniciado por Wren, só se tornam conhecidos depois da sua 

morte, confirmando a pertinência e o interesse cultural desta obra, infelizmente incompleta. 

Trabalhos preparatórios para uma teoria disciplinar, os textos que Wren começa a escrever sobre 

a Arquitectura a meados da década de 1670, Tracts V, e o Discourse on Architecture, são publicados 

pela primeira vez apenas em 1881, convertendo-se de imediato em referências seguras para os 

estudiosos da Arquitectura inglesa. Christopher Wren é um homem eminentemente prático. 

Como todos os seus colegas na Royal Society, ele reconhece o valor da experiência,388 uma virtude 

que lhe permite compreender a função política da Arquitectura e a utilidade da decoração presente 

nos edifícios públicos na afirmação da soberania e do poder económico de uma nação. Wren valida 

a Arquitectura através das leis da natureza, consignando as categorias vitruvianas, mas opõe-se à 

rigidez normativa aplicada às proporções das Ordens arquitectónicas. Ele identifica dois tipos de 

beleza, a natural e a consuetudinária ou usual (customary). A beleza natural baseia-se na geometria 

e consiste na uniformidade (igualdade) e proporção. A beleza consuetudinária é gerada pelo 

exercício dos nossos sentidos perante os objectos que nos são habitualmente agradáveis por 

diversos motivos, tais como a familiaridade ou uma particular inclinação. 

Ao incluir as proporções como parte integrante do domínio que Claude Perrault havia reservado 

à beleza “positiva”, Wren acaba por universalizar o estudo geométrico e matemático da sintaxe 

linguística, aplicando-o na sua análise à concepção histórica da Arquitectura Gótica, a quem chama 

“estilo sarraceno”. O seu método revela uma mente aberta e ilustrada, capaz de dar um impulso à 

semiologia prenunciadora do Neoclassicismo, embora, no plano prático se mantenha ainda 

excessivamente ligado aos procedimentos da estética Clássica do Barroco. O seu posicionamento 

teórico conduziria a Arquitectura inglesa para disposições estéticas radicalmente novas relacionadas 

com o conceito do domínio do espaço métrico. 

  

                                                
 

387 Hanno-Walter KRUFT. 1990a. op. cit. 
388 Cfr., Lydia M. SOO. 1998. Wren's “Tracts” on Architecture and Other Writings. Cambridge: Cambridge University Press 
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5.2    O PALLADIANISMO E A MIMETIZAÇÃO DOS ANTIGOS 

A partir da segunda década do século XVIII, assiste-se em Inglaterra ao apogeu do Palladianismo. 

Esta veemência renovada pelo Palladianismo militante inaugurado, no passado, por Inigo Jones, não 

exprime unicamente uma contiguidade metonímica com o gosto pela historicidade da Arquitectura 

de Palladio. Com efeito, os motivos são também ideológicos, provenientes de acontecimentos 

ontologicamente distintos, mas, que, se entrecruzam na capacidade de influenciar as elites 

intelectuais e políticas inglesas. Entre estes factos, conta-se o incremento da maçonaria. Em 1717 

funda-se em Londres a primeira “Gran Logia”. Seis anos depois aparece o livro fundacional 

sintetizando o ideário maçom, em que, se correlaciona a História da maçonaria com a Arquitectura. 

Consiste numa História quimérica da Arquitectura com origens nas oficinas dos pedreiros e no 

Templo de Salomão e, em que, são apresentados os mais respeitáveis mestres da Arquitectura: 

Vitrúvio, Palladio, Inigo Jones, até aos contemporâneos Colen Campbell e Lorde Burlington. Alguns 

dos arquitectos aludidos são maçons e adeptos do Palladianismo. Noutro domínio, a permanência 

da estética barroca, ainda que breve, nunca fora motivo de unanimidade entre os ingleses. 

Em 1712, Lorde Shaftesbury (1671-1713) no seu tratado Concerning Arts, or the Science of Design, 

condena esta estética considerando-a irracional e fruto da deplorável influência estrangeira, 

advogando a formação de uma escola arquitectónica nacional. É essa vontade de antítese a uma 

Arquitectura em que convergem os modelos do Barroco romano e francês, elementos góticos e 

soluções classicistas, que leva os palladianos ingleses a entroncar com a tradição consolidada da 

primeira fase do Palladianismo, o denominado “Inigo Jones revival”. Um pleito transcendental que 

terá repercussões também no campo política, inspirando o debate política entre os partidos Whig 

– liberal – e, Tory - conservador. A Inglaterra produz, assim, pela primeira vez um modelo para a 

Arquitectura universal, concordante, cultural e politicamente com o potencial da sua progressiva 

afirmação no contexto mundial. Na consequência deste fenómeno revivalista, surgem várias edições 

com o propósito da divulgação dos arquétipos da Arquitectura palladiana inglesa. Curiosamente 

nestas publicações a importância da análise discípular de Palladio é escassa e secundária. 

O início do Palladianismo inglês fica vinculado à publicação de dois tratados e ao mecenato de Lorde 

Burlington, um apaixonado entusiasta de Palladio. O primeiro e o mais importante dos tratados, é 

o Vitruvius Britannicus da autoria de Colen Campbell (1676-1729), publicado em Londres, em três 

volumes, entre 1715 e 1725. A obra é composta apenas por lâminas e pretende demonstrar que os 

arquétipos da Arquitectura inglesa, de então, são legítimos herdeiros da Arquitectura Antiga e 

renascentista. [Fig.37]  Principalmente a do “grande Palladio”, que na opinião de Campbell, (...) superou 

a todos aqueles que tinham existido antes dele e aos seus contemporâneos, com obras geniais que eclipsaram a muitos 

e rivalizaram com muitos dos Antigos, acrescentando, (...) na verdade parece que este excelente arquitecto chegou 
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ao ‘non plus ultra’ da sua arte. Depois dele o grande estilo e o gosto requintado da construção perderam-se, (...). 

(CAMPBELL, 1967: Introduction)389 

Na opinião de Campbell, os arquitectos italianos do século XVII tinham perdido o gosto pelo 

requinte dos edifícios e pela simplicidade anterior, qualificando as obras de autores como Bernini, 

Borromini ou Fontana, criações góticas, devido aos caprichos das decorações. Expressão própria 

do seu chauvinismo, Campbell eleva Inigo Jones ao estatuto de Palladio inglês, mas não expõe de 

modo sistemático os critérios arquitectónicos formulados pelo seu predecessor, as referências 

teóricas surgem dispersas nos comentários das lâminas. A publicação dos projectos para os palácios 

campestres vão adquirindo uma importância crescente no sucesso do tratado de Campbell. Estes 

projectos tornam-se os principais modelos de referência na concepção do Palladianismo da 

aristocracia rural e liberal conotada com os Whigs. 

O último volume do Vitruvius Britannicus, brinda os leitores com uma grande diversidade de 

perspectivas panorâmicas, desenhadas com o intuito de configurar um contexto espacial, articulado 

na presença do construído e o natural. Uma atitude que denuncia o cuidado de Campbell com a 

importância da combinação da Arquitectura e a paisagem. Depois do Vitruvius Britannicus de 

Campbell, outras publicações posteriores procuram beneficiar do seu êxito, algo que, no entanto, 

não conseguirão repetir. Contudo, o Vitruvius Britannicus continuará a ser publicado ao longo das 

décadas seguintes, constituindo um veiculo de referência para o conhecimento e actualização da 

Arquitectura inglesa em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. 

O outro tratado preambular na vinculação do Palladianismo, é a magnífica e luxuosa edição da 

primeira tradução completa em inglês dos Quattro libri de Palladio, realizada por Giacomo Leoni 

(1686-1746) com o titulo, The Architecture of A. Palladio, in Four Books, entre 1716 e 1721.390  Como 

para muitos outros arquitectos palladianos, o desejo de viajar revela-se essencial no 

desenvolvimento da carreira de Leoni. Todavia, o “Grand Tour” de Leoni processa-se no sentido 

inverso: o seu destino é a Inglaterra e não a Itália. Nascido em Veneza, Leoni convive precocemente 

com as obras de Palladio, o que lhe permite ao abandonar a Itália para trabalhar ao serviço do 

Eleitor Palatino em Dusseldorf, em concomitância com as suas obrigações de projectista, ocupar-

se com a exegese hermenêutica da teoria da Arquitectura e em especial com a teoria de Palladio 

sobre as Ordens arquitectónicas. 

                                                
 

389 Colen CAMPBELL. 1967. Vitruvius Britannicus, or the British Architect, (1717). Vol. II. New York: B. Blom 
390 Em 1726, Giacomo Leoni, conhecido também como James Leoni, publica uma tradução de Alberti. Na sua elaboração não utiliza a 
versão original de 1487, em latim do De re aedificatoria, em alternativa usa a tradução de 1550, em italiano de Cosimo Bartoli. Esta 
tradução determina as múltiplas leituras que, entretanto, se efectuam do tratado albertiano, no âmbito da língua inglesa, desde o século 
XVIII até aos nossos dias. 
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É provável que em 1713, se encontre já em Inglaterra, pois nesse ano faz a dedicatória do seu 

manuscrito o Compendious Directions for Builders ao duque Henrique de Kent. Quando Lorde 

Burlington regressa da sua primeira viagem a Itália, em 1715, Leoni aproxima-se do círculo deste 

mecenas das artes aonde primam arquitectos como Colen Campbell. O primeiro livro da tradução 

surge, em 1716, a edição completa vai demorar cinco anos a publicar-se. Leoni opta por actualizar 

as ilustrações de Palladio, corrigindo-as de acordo com o gosto da época. [Fig.38] 

Apesar do sucesso editorial da publicação, Leoni não alcança o seu propósito de captar a atenção 

de um mecenas para os seus projectos,391 conseguindo, em compensação, a oposição crítica dos 

adeptos do Palladianismo rigoroso, entre os quais, se encontrava Lorde Burlington, que vê nas 

concessões de Leoni ao corrigir as lâminas originais do tratado de Palladio, um acto de irreverência 

intolerável. Com efeito, depois de ter consolidado o Palladianismo no seu círculo, Lorde Burlington 

incumbe Issac Ware, um arquitecto da sua confiança, da elaboração de uma edição mais cuidada do 

tratado de Palladio, publicada em 1738, e que, serve como correcção à edição de Leoni. 

Ironicamente o trabalho esforçado de Ware, é divulgado num momento em que o Palladianismo 

começa a empalidecer depois do estímulo das décadas anteriores. Seguidor inicial da estética 

palladiana, a partir da década de 1740, o próprio Ware muda de orientação, abraçando outras 

tendências estético-figurativas. O Barroco recupera a iniciativa e compete com o Palladianismo na 

teoria e na prática arquitectónica inglesas. 

Figura central no impulso dado à doutrina palladiana, Richard Boyle, 3º Conde de Burlington (1694-

1753), é um ilustre mecenas que fez da Arquitectura uma vocação pessoal, levando-o inclusive ao 

desempenho da actividade de arquitecto amador, facto comum na aristocracia inglesa da época. 

Lorde Burlington tivera a oportunidade de conhecer as obras de Palladio, na região do Vêneto, 

durante o seu “Grand Tour” por Itália, em 1714-15. Contudo este périplo regional não desperta 

no nobre inglês um particular entusiasmo pelo arquitecto italiano. A inusitada manifestação de seu 

interesse pelo Palladianismo, apenas se revela após o regresso a Inglaterra, com a oportunidade da 

leitura do primeiro volume do Vitruvius Britannicus de Campbell. Esta descoberta inesperada garante 

a entrada de Campbell no círculo pessoal de Lorde Burlington, que fica empolgado com a ideia de 

poder materializar as unívocas concepções estéticas do Palladianismo. 

Por esta altura, Lorde Burlington torna-se, também, patrono e mentor de William Kent (1684-

1748), um pintor e arquitecto a trabalhar em Roma, capaz de colocar em prática os seus singulares 

ideais sobre a Arquitectura em Inglaterra. O desfecho desta associação mecenática será vestibular 

                                                
 

391 Campbell e Leoni, pretendem com as suas publicações inaugurar uma nova era na Arquitectura inglesa, tentando assim obter a atenção 
de potenciais mecenas que se mostrem receptivos ao financiamento dos seus projectos. Esta estratégia é especialmente evidente na 
edição da tradução de Palladio preparada por Leoni. A alegoria que aparece no frontispício, desenhado por Sebastiano Ricci, denuncia 
este género de declaração de intenções, já que representa a Inglaterra que, debaixo do patrocínio régio, ilumina o busto de Palladio que, 
desta forma, recupera um brilho novo perante o mundo. 
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no rumo que a arte e a Arquitectura britânicas tomarão ao longo do século XVIII. A ideia obstinada 

de reafirmar a qualidade contingente do movimento cultural, leva Lorde Burlington a visitar Itália 

uma segunda vez em 1719, oportunidade que aproveita para estudar in situ os edifícios de Palladio 

e reunir novos desenhos do arquitecto Clássico, para juntar à colecção de originais que já possui. 

Persistente e suficientemente perspicaz, Lorde Burlington transforma-se num erudito da obra de 

Palladio, ambicionando orientar dogmaticamente a actividade construtiva inglesa de encontro ao 

Palladianismo.  

As suas obras construídas392 revelam esta inflexibilidade arquitectónico-literária, ao contrário de 

Kent, que nunca abdica da ideia de procurar uma linguagem estética própria: a Chiswick House em 

Londres (1729), é um misto entre a Villa Capra de Palladio e a Villa Rocca Pisani de Scamozzi; as 

Assembly Rooms em York (1730) seguem fielmente a reconstrução que Palladio fez no seu tratado 

da sala egípcia descrita por Vitrúvio, assinalando a perfeita adequação para ser utilizada como lugar 

festivo. No projecto do Holkham Hall em Norfolk (iniciada em 1734), [Fig.39] um palácio rural para 

um aristocrata Whig, construído por Kent e em que Lorde Burlington é apenas colaborador, a 

organização do “Salão de Mármore” tem como matriz, uma planta quadrada rematada por uma 

abside. A sublinhar o carácter deste espaço, Kent dispõe uma grande colunata, idêntica nas soluções 

encontradas às anteriores Assembly Rooms de Lorde Burlington. Contudo, Kent empregará como 

modelo no “Salão de Mármore” de Holkham, a reconstrução de Palladio da basílica romana, 

conforme a descrição vitruviana. 

Como aponta Howard Stutchbury: Esta foi uma interpretação da descrição vitruviana, e foi o mais popular 

modelo antigo para os projectistas posteriores das casas de campo neopalladianas em Inglaterra. (STUTCHBURY, 

1967: 108)393 A exemplo destas três obras, muitas outras são construídas como arquétipos das 

estruturas e tipologias Clássicas derivadas directamente da Antiguidade, respeitando, porém, o 

figurino interpretativo de Palladio. Para os palladianos ingleses esta interpretação semântica e 

diacrónica, satisfaz as suas pretensões de mimetização dos Antigos por intermédio de um dos seus 

melhores intérpretes, um arquitecto do Classicismo que se julgava ter revelado o segredo da 

grandeza da Arquitectura Clássica. 

  

                                                
 

392 Apesar de depender tecnicamente dos arquitectos de quem é patrono e mentor, Lorde Burlington está amplamente envolvido nos 
projectos dos edifícios. É difícil de quantificar a sua contribuição, mas, nos casos da Chiswick House e Assembly Rooms, existem registos 
históricos que nos permitem afirmar que ele assume o controle dos seus projectos. Cfr., Pamela D. KINGSBURY. 1995. Lord Burlington's 
town architecture. London: RIBA Heinz Gallery 
393 Howard E. STUTCHBURY. 1967. The Architecture of Colen Campbell. Manchester: Manchester University Press 
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Fig. 37. Colen Campbell. Vitruvius Britannicus. I715. Wanstead House II 

 

 
Fig. 38. Giacomo Leoni. The Architecture of A. Palladio, in Four Books. Ed. 
I742. 

 

 
Fig. 39. William Kent. Holkham Hall. 1731-34. Desenho para o alçado Sul 
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5.3    GIBBS. A HEURÍSTICA PRAGMÁTICA 

A década de 1730, representou o período de maior sucesso do Palladianismo no âmbito da 

Arquitectura inglesa. Mas, este êxito, continua a ter a concorrência da heurística barroca. James 

Gibbs (1682-1754), um arquitecto escocês alinhado com os Torys, é uma figura prestigiada, 

historicamente comprometida com a antinomia colocada pela dialéctica do juízo teleológico entre 

a tradição de Wren, o Classicismo barroco italiano e o Palladianismo. Católico, Gibbs é enviado 

para Roma, em 1703, com o propósito de receber a sua formação eclesiástica. No entanto, ele 

depressa abandona a ideia do sacerdócio, tornando-se, até 1709, discípulo e colaborador de Carlo 

Fontana (1638-1714).394 No regresso a Inglaterra, Gibbs instala-se na cosmopolita Londres, onde 

com profícua celeridade procura retirar os devidos benefícios da sua formação em Itália. Em 1713, 

é nomeado arquitecto da comissão para a construção das “Fifty New Churches”, onde trabalha 

com Nicholas Hawksmoor (1661-1736), uma importante figura do Barroco inglês. No ano seguinte 

Gibbs começa a ocupar-se com o projecto da publicação de um livro de Arquitectura. Divulgado 

em 1728, A Book of Architecture, containing Designs of Buildings and Ornaments, revela-se um dos 

portefólios com maior impacto no espaço cultural da Arquitectura anglo-saxónica do século XVIII. 

O êxito do livro explica-se pela qualidade gráfica dos excelentes desenhos, perspectivas e plantas 

da autoria de Gibbs, testemunhos de um talentoso arquitecto, mas, igualmente, pela sua atitude 

pragmática em relação à estilística exibida na combinação da tradição barroca inglesa com o 

Palladianismo, cuja ditadura questiona. Dispendiosa, a obra afasta-se dos fólios de Arquitectura da 

época dirigidos aos artesãos da construção. Gibbs endereça a obra, (...) àquelas pessoas que possam 

estar interessadas em construir, sobretudo nos mais remotos lugares do país, onde resulta difícil encontrar-se alguma 

ajuda para o desenho, (GIBBS, 1968a: I)395 aceitando mudanças nos seus projectos, sempre e quando 

realizados por alguém, com “capacidade crítica” – person of judgment. As relações tensas com o 

círculo de Lorde Burlington, levam-no a demarcar-se dos palladianos e a legitimar as suas 

concepções arquitectónicas através de um “bom gosto” – best taste –, adquirido no contacto com 

os modelos dos grandes mestres italianos e no tempo de investimento pessoal no estudo da 

Antiguidade. Todavia, quando procura justificar a beleza e a grandeza dos seus edifícios, 

condescende com o Palladianismo, reconhecendo a importância da disposição regular: Não é o volume 

de uma construção, nem a riqueza e a quantidade dos materiais, nem a multiplicidade das linhas, nem a sumptuosidade 

dos acabamentos o que confere graça, beleza e grandeza a um edifício; mas sim a relação justa entre as partes, uma 

                                                
 

394 Carlo Fontana é um dos nomes mais relevantes do Barroco romano tardio. Nomeado por despacho, inspector-geral do Papa 
Clemente XI, Fontana projecta para Roma uma via triunfal que ligaria a Colunata de S. Pedro à Ponte de Sant’Angelo. A sua influência 
chegaria a Portugal por intermédio do seu discípulo João Frederico Ludovice, que utilizaria os cânones da linguagem arquitectónica do 
mestre italiano no Palácio-Convento de Mafra. 
395 James GIBBS. 1968a. A Book of Architecture, containing Designs of Buildings and Ornaments, (1728). New York: B. Blom 
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com a outra e ambas com o todo, seja de um modo completamente simples ou enriquecido com alguns ornamentos 

convenientemente dispostos. (GIBBS, 1968a: II-III)396 

No livro estão reproduzidos diversos projectos de torres de igrejas denunciadores da influência da 

estética gótica. Gibbs evita, contudo, acrescentar quaisquer valorações, mostrando o seu respeito 

para com as opções conceptuais de Wren e Hawkmoor. Esta aquiescência proto-ecléctica mantém-

se nos projectos das casas de campo britânicas, claramente comprometidos com os princípios do 

Palladianismo, mas, simultaneamente, aptos a entroncar com os espectros estilísticos do Barroco, 

Rococó ou Gótico. No A Book of Architecture, Gibbs cinge-se apenas a mostrar arquétipos de 

edifícios e elementos arquitectónicos. [Fig.40] A sua resposta às necessidades de sistematização de 

uma teoria da Arquitectura, surge quatro anos depois, em 1732, com a publicação das Rules for 

Drawing the Several Parts of Architecture ..., um livro em que Gibbs oferece um sistema simplificado 

próprio para o desenho das Ordens. Inserido na tradição dos livros das Ordens arquitectónicas, a 

obra apoia-se nas proporções de Palladio. Na introdução das Rules, Gibbs confessa a sua dívida para 

com o tratadista italiano, admitindo: Palladio, dividindo e ajustando as suas ordens, não teve dúvidas em destacá-

las do resto, algo que eu por esse motivo tenho seguido. (GIBBS, 1968b: 3)397 Reflexo do êxito das suas 

publicações, Gibbs acabará por exercer uma influência significativa na Arquitectura colonial 

americana. Usando os desenhos do arquitecto escocês como fontes de inspiração, muitos dos 

construtores e arquitectos do outro lado do Atlântico adoptarão com pragmatismo o elenco 

palladiano nos seus edifícios.398  

 

 
Fig. 40. James Gibbs. A Book of Architecture. 1728. Arquétipos de torres 
de igrejas com relógios  

  

                                                
 

396 James GIBBS. 1968a. op. cit.  
397 James GIBBS. 1968b. Rules for Drawing the Several Parts of Architecture ..., (1732). Farnborough: Gregg Press 
398 Um dos edifícios mais emblemáticos nos Estados Unidos, a Casa Branca da autoria do irlandês James Hoban (1758-1831) inspira-se 
nos arquétipos de James Gibbs. 
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5.4    R. MORRIS. AS PROPORÇÕES GEOMÉTRICAS NA COMPOSIÇÃO 

Contrário a esta pragmática, o compromisso com o Classicismo rigoroso dos escritos de Robert 

Morris (1701-54), confirmam as tendências dogmáticas do pensamento palladiano. Pertencendo ao 

círculo de intelectuais sob a égide de Lorde Burlington, Morris prova ser um dos mais activos 

teóricos ingleses na divulgação da Arquitectura Clássica, contribuindo, assim, para a conversão do 

Palladianismo num estilo nacional. Além da sua extensa actividade literária, pouco se conhece sobre 

uma suposta actividade projectual, excepto o parentesco com Roger Morris (1695-1749), um 

arquitecto com ligações a Colen Campbel. Quando em 1728 publica o seu primeiro livro, An Essay 

in Defence of Ancient Architecture; Or, a Parallel of the Ancient Buildings with the Modern ..., Morris 

dedica-o a todos aqueles que incentivam ou são praticantes da Arquitectura Antiga, salientando os 

importantes contributos de Conde Burlington, Lorde Herbert (Conde de Pembroke),399 e Sir 

Andrew Fountaine, (...) os principais praticantes e conservadores dela em tão crítica conjuntura, quando os seus 

inimigos estão invadindo e sabotando as suas belezas, com a intenção de destruir os restos de arquitectura antiga, com 

uma perseguição tão vigorosa, quanto os outros intentam destemidamente preservá-la. (R. MORRIS, 1971: XIII)400 

O título do livro, torna evidente o analogismo com a anterior obra do francês Fréart de Chambray, 

bem como a vontade de entroncar na famosa querela entre os Antigos e os Modernos, promovida 

na Academia francesa. No entanto, o autor toma uma posição mais radical, como realça Harry 

Mallgrave: Morris com fervor quase religioso, está decididamente do lado dos primeiros, embora se desvie da bem 

diferente posição francesa. (MALLGRAVE, 2005: 49)401 

Prosélito do habitual rotineiro pela História, Morris acusa os Godos e os Vândalos da destruição, 

(...) daquelas regras infalíveis, daquelas normas perfeitas da lei, da razão e natureza, baseadas na beleza e na 

necessidade, coisas que eles (os antepassados), nos deixaram para nos conduzir e guiar com segurança pelos 

intrincados labirintos do perfeito conhecimento de um edifício sólido. (R. MORRIS, 1971a: XVIII-XIX)402 Um 

conhecimento recuperado apenas pelos arquitectos do Renascimento e, em que, na opinião do 

autor, se destaca pela sua superior mestria Palladio. A ideia de harmonia é essencial na teoria de 

Morris, pois substancia a convergência com o significado Clássico que tão avidamente procura: (...) 

a agradável simetria e concordância de cada parte particular separada, centrada e unida na economia do todo; com o 

acordo consentâneo de materiais aptos, regulados e adaptados numa devida proporção à distinta ordem proposta, 

numa tal variedade de belezas, todas dispostas da mesma maneira concordando com as regras prescritas pelos 

                                                
 

399 Henry Herbert, 9º Conde de Pembroke, colabora com Roger Morris no projecto conjunto de Marble Hill, uma villa palladiana a 
sudoeste de Londres, construída entre 1724-29 para Henrietta Howard, amante do Rei George II. 
400 Robert MORRIS. 1971a. An Essay in Defence of Ancient Architecture; Or, a Parallel of the Ancient Buildings with the Modern..., (1728). 
Farnborough: Gregg Press 
401 Harry MALLGRAVE. 2005. op. cit. 
402 Robert MORRIS. 1971a. op. cit. 
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praticantes antigos, que foram sempre baseadas na razão. (R. MORRIS, 1971: 14a)403 Ele deseja a atribuição 

de um carácter à composição arquitectónica, dirigida pela matemática absoluta e baseada na 

proporção, beleza e harmonia, que não procure o “efeminado” por causa da novidade e da 

singularidade. 

Morris elege as três Ordens gregas (Tria sunt omnia) como as únicas aptas a proporcionar as 

excelências contidas no passado e apresentadas perante o arquitecto como uma visão celestial, pois 

ele confia que estas Ordens, (...) são elas próprias capazes de levantar a maior, mais nobre, e mais magnífica 

estrutura que a humanidade pode possivelmente inventar. (R. MORRIS, 1971: 34a)404 Este posicionamento é 

guiado pelo seu desejo de conciliar a fé sem restrições na Antiguidade com a fé no progresso das 

ciências naturais e no racionalismo filosófico, algo que Morris alcança ao identificar as leis da razão 

com as da natureza, posicionando-as como o axioma da beleza e da Arquitectura em rememoração 

das soluções renascentistas para as proporções.  Morris sabe a espaços mitigar a sua inflexibilidade 

teórica, conciliando uma propensão dogmática pessoal com o usual pragmatismo inglês. Esta atitude 

é notória, nos momentos em que ele reiteradamente sublinha o carácter funcional da Arquitectura 

como uma necessidade – necessity. Porém, ao tratar das casas de campo palladianas, a sua empatia 

com o dogma ideológico, leva-o a afirmar com assumida insolência que os projectos que apresenta 

estão constituídos segundo as regras prescritas, em sintonia com a prática dos Antigos. (R. MORRIS, 

1971a: 84)405 

As posições de Morris tornam-se mais claras nas Lectures on Architecture,406 publicadas entre 1734-

36, guiadas por uma atitude mais reflectida, depois da manifestação inicial de encanto com a obra 

de Palladio. Esta análise corresponde a uma leitura menos Clássica do carácter global do 

Palladianismo. A função de um edifício passa a ser uma prioridade com respeito à estética: Por isso a 

conveniência deve prevalecer perante a beleza. (R. MORRIS, 1971b: 65)407 Por outro lado, a Arquitectura no 

substancial, deve fundamentar-se na regularidade, no moderno sentido da simetria e nas 

proporções. Embora, observe ainda as proporções como essenciais, Morris subordina a escolha das 

Ordens para as casas de campo, à idêntica importância do carácter e do ambiente da “localização” 

– situation - da Arquitectura, bem, como, à “conveniência” de a coisa ser projectada. Na sua opinião 

esta escolha recai na Ordem dórica, mais simples e mais apropriada numa “localização” aberta, 

compreendendo um conceito mais amplo, abrangendo, não só o carácter da envolvente do edifício 

e da paisagem, mas, também, as qualidades associadas que estas evocam, no que considera ser a 

                                                
 

403 Robert MORRIS. 1971a. op. cit. 
404 Ibidem. 1971a 
405 Ibidem. 1971a 
406 As Lectures on Architecture, resultaram da compilação de uma série de conferências sobre Arquitectura que Morris profere entre 1730-
34, na instituição fundada por ele, a “Society for the Improvement of Knowledge in Arts and Sciences”. 
407 Robert MORRIS. 1971b. Lectures on Architecture, Consisting of Rules Founded upon Harmonick and Arithmetical Proportions in Building, 
(1759). Farnborough: Gregg Press 
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capacidade de a paisagem inspirar ideias sublimes. Esta postura deixa transparecer uma proto-

consciência de Morris para a necessidade da compreensão qualitativa e fenomenológica da 

Arquitectura. 

Na obra seguinte, An Essay upon Harmony as it relates chiefly to Situation and Building, editada em 1739, 

Morris descreve a localização como tendo uma certa força de influência sobre o acto criativo: As 

belezas da localização ter alguma força influente sobre as faculdades da alma. (R. MORRIS; TRUSLER, 1982: 22)408 

Essa harmonia da natureza é possível porque os nossos corpos estão estruturados, em 

concordância com aquelas graças que a natureza produz. No percurso teórico de Morris, os ideais 

palladianos começam a sofrer uma transmutação subtil, na forma como as normas absolutas e 

objectivas da beleza Clássica se combinam com as associações e as ideias subjectivas do emergente 

pensamento pitoresco, concebido pelos teóricos dos jardins ingleses para revelar as capacidades 

do lugar. 

Tributária da estrutura teórica de Christopher Wren, apesar das suas limitações Clássicas, a 

contribuição conceptual de Morris, dá um novo sentido às experiências compositivas, submetendo-

as por completo às proporções geométricas. Ele elabora um método de estudo das qualidades da 

Arquitectura, que tem como fim o entendimento dos princípios compositivos regulares através da 

combinação horizontal e vertical de cubos. [Fig.41] Nas Lectures on Architecture, Morris chega ao 

extremo de apresentar nos projectos das casas de campo, as fachadas como o resultado do 

somatório dos volumes geométricos do edifício, atribuindo um grande significado à possibilidade da 

inscrição em círculos. [Fig.42] O exercício da projecção de alçados sobre a base da adição de círculos, 

permitirá à Europa do segundo quartel do século XVIII, adquirir a confiança heurística para a criação 

de novas formas arquitectónicas. Esta diacronia é enfatizada por Kaufmann, que vê na consolidação 

do emprego da forma geométrica do cubo uma acção compositiva revolucionária do Iluminismo, 

concluindo, não, sem antes, identificar a importância dos precursores ingleses: Os arquitectos 

progressistas em Inglaterra e os ainda mais violentos, embora muito posteriores, em França lutaram pelo domínio do 

espaço mediante o cubismo. (KAUFMANN, 1974: 21)409 Para Morris a ideia do cubo como a unidade 

modular do conjunto tem a força mental de evidenciar, na opinião de Kaufmann, (...) a ideia compositiva 

que se esconde detrás das fachadas convencionais. (KAUFMANN, 1974: 22)410 Em substituição do esquema 

finito, o uno intiero e ben finito corpo411 de Palladio, ele aceita uma composição ad infinitum, que 

equivale na prática ao desenho e sobreposição da intangível hierarquia barroca. Morris pretende 

que o cubo seja o elemento caracterizador e definidor do edifício, mas, não quer transformá-lo 

                                                
 

408 Robert MORRIS, John TRUSLER. 1982. An Essay upon harmony as it relates chiefly to situation and building / Elements of modern gardening, 
(1739). New York: Garland Publishing 
409 Emil KAUFMANN. 1974. La Arquitectura de la iIustración: barroco y postbarroco en Inglaterra, Italia y Francia. Barcelona: Gustavo Gili 
410 Emil KAUFMANN. 1974. op. cit. 
411 “um inteiro e bem definido corpo”. (PALLADIO, 1990: 7). Andrea PALLADIO. 1990. op. cit. 
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numa realidade sem disfarces. Como sublinha Hugh Honour: (...) para estes homens, a geometria era um 

meio, não um fim em si mesma, levando a procedimentos que transformarão radicalmente as operações 

nos esquemas compositivos, despojando-os em definitivo, de todas, (...) as suas aderências alegóricas 

renascentistas e barrocas para brilharem como formas puras, como essências platónicas situadas muito 

apropriadamente numa paisagem natural idealizada. (HONOUR, 1968: 127-130)412 

  
Fig. 41. Robert Morris. Lectures on Architecture. 1734. 
Combinação horizontal e vertical de cubos 

 

 
Fig. 42. Robert Morris. Lectures on Architecture. 1734. Inscrição de círculos 
na fachada  

                                                
 

412 Hugh HONOUR. 1968. Neo-Classicism. Middlesex, England: Penguin Books 
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5.5    WARE. AS RESTRIÇÕES AO ORNAMENTO 

A meados do século XVIII a influência em Grã-Bretanha do putativo Neoclassicismo emanado de 

França, comprova o progressivo empalidecimento da vitalidade do Palladianismo. Uma inevitável 

desagregação do Palladianismo explicada pela estagnação estilística e pela excessiva permeabilidade 

às solicitudes das modas. Esta ascendência Neoclássica francesa é perceptível no A Complete Body of 

Architecture,413 uma enorme obra de aportação teórica, publicada em 1756 por Isaac Ware (1704-

66). [Fig.43] Como já foi referido anteriormente, Ware teve a oportunidade de assimilar por 

completo a teoria de Palladio, fruto da sua entrega pessoal à tradução rigorosa do tratado do 

arquitecto italiano, revisada por Lorde Burlington. Contudo, ele olha para além do tratado, e 

colabora na década de 1740 na dissolução da “ditadura do gosto” imposta por Lorde Burlington 

desde 1720.414 No A Complete Body of Architecture, Ware continua a considerar Palladio como a 

melhor e maior fonte prática, mesmo não sendo inteiramente irrepreensível. [Fig.44] 

No entanto, o mais saliente no novo compêndio de teoria Clássica de Ware – na realidade, o 

primeiro do seu género na literatura inglesa sobre Arquitectura415 – são as alusões às ideias contidas 

no contemporâneo, Essai sur l’Architecture de Laugier. Fazendo, seus, muitos dos argumentos de 

Laugier, transcrevendo-os por vezes directamente sem observar qualquer dívida para com autor, 

Ware concebe de modo análogo a natureza como o arquétipo essencial da Arquitectura. Os 

troncos das árvores concorrem para a génese das colunas e, de acordo com a sua epistemologia, 

porque os troncos são lisos, a Ware, parece-lhe no mínimo um erro que as colunas não sejam 

redondas sem caneluras, pois, de um ponto de vista construtivo os sulcos colocam em causa a 

resistência das colunas e destroem a grande simplicidade – great simplicity - dando um falso 

protagonismo ao ornamento – false ornament. 

Para Ware, tal como Laugier, também as colunas devem destacar-se das paredes, sem fustes 

dilatados e pedestais. Desdenha o uso de arcos, mas admite tolerar a presença de pilastras, ainda 

que, apenas, nos casos excepcionais em que as colunas, como alternativa correcta, não podem ser 

empregues. Ele tolera a diminuição das colunas, porém opõem-se a quaisquer ajustes ópticos, 

incluindo os das caneluras que não tendo a sua episteme na razão, constituem um ornamento falso. 

Por forma a sublinhar as suas concepções, Ware, ciente do relativo desconhecimento dos seus 

                                                
 

413 Isaac WARE. 1971. A Complete Body of Architecture. Adorned with Plans and Elevations, from Original Designs, (1768). Farnborough: Gregg 
Press 
414 Cfr., Howard COLVIN. 1998. “Isaac Ware”, In A Biographical Dictionary of British Architects, 1600-1840, Howard Colvin. New Haven: 
Yale University Press 
415 Isaac Ware estrutura a obra em dez livros, manifestando o seu compromisso com a tradição de Vitrúvio e Alberti. Contudo, ele é 
mais pragmático, valoriza a componente didáctica e procura permanentemente respeitar as analogias com a realidade arquitectónica. 
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pares ingleses, convida-os a observar o paradigma francês, onde não se encontram colunas estriadas 

em qualquer uma das Ordens usadas nas mais recentes e importantes obras edificadas. De modo a 

justificar as restrições no uso do ornamento, Ware recorrer à alteridade dos argumentos Clássicos, 

funcionais e racionais: Em primeiro lugar deve-se considerar que há uma nobreza na simplicidade, que é sempre 

rompida pelo ornamento; por isso nenhum ornamento deve ser admitido, senão o que é razoável; garantindo, e nada 

é razoável na arquitectura que não seja fundado em algum princípio de uso, concluindo a lição teórica com uma 

premissa, (...) O simples e o natural é o caminho adequado para a beleza. (WARE, 1971: 136-7)416  Sem rodeios, 

ele critica a Arquitectura Clássica, incluindo algumas das vezes na censura a figura Palladio, a quem 

prestou homenagem no início da sua obra. Ware é veemente na crítica à entasis das colunas antigas, 

achando a utilização desta técnica abusiva como método para a redução da ilusão óptica provocada 

pela verticalidade da coluna. Neste contexto, é surpreendente que para a nova interpretação que 

Ware quer dar do Classicismo, tenha aceitado calorosamente a coluna acoplada de Claude Perrault, 

como um modelo do contributo dos modernos ao acrescentar qualidade e melhorias nas regras 

antigas. Igualmente hodierno é o seu interesse por uma Arquitectura sem Ordens arquitectónicas, 

capaz de infundir no arquitecto uma consciência aderente, portadora dos estímulos para que ele 

possa projectar tanto, a mais despojada das casas, como o mais esplêndido dos palácios: É por esse 

motivo que temos asseverado que o melhor arquitecto não está acima de projectar o edifício mais pequeno, pois nada 

é mais certo de que irá adquirir maior reputação a partir de uma casa pequena bem construída do que a partir de um 

palácio defeituoso. (WARE, 1971: 345)417 Uma geração mais tarde, como constatamos anteriormente, 

Ledoux chegará às mesmas conclusões. 

O próprio Ware no terceiro livro vai ocupar-se da análise individual das casas campestres de 

comitentes com diferente origem social. Ele estabelece uma conexão entre a decoração da fachada 

e a função do edifício, salientando que as formas decorativas devem revelar o uso pretendido - 

intended use. De forma idêntica traça uma abordagem para a função construtiva da Arquitectura em 

que, (...) não deve existir apenas robustez, mas uma aparência de robustez em todas as coisas. (WARE, 1971: 621-

2)418 Estes preceitos funcionalistas de Ware desvendam uma grande modernidade cognoscitiva, 

provavelmente repercutida das ideias do filósofo George Berkeley (1685-1753), que encara a beleza 

como uma ilação da aparência do uso – appearance of use.419 Se as ideias de Berkeley influíram no 

pensamento de Ware, este, também, é influenciado pelas concepções da architecture parlante, de 

Germain Broffrand (1667-1754), de quem usa o “carácter do edifício”, como uma forma de 

                                                
 

416 Isaac Ware. 1971. op. cit. 
417 Ibidem. 1971 
418 Ibidem. 1971 
419 Berkeley publica em 1732, “Alciphron, or The Minute Philosopher”, uma obra em sete diálogos, onde discorrendo sobre a beleza na 
Arquitectura questiona: Não devemos achar que a sua beleza surgiu a partir da aparência do uso, ou da imitação das coisas naturais, cuja beleza 
é fundada originalmente segundo o mesmo princípio? o que é, de facto, a grande distinção entre a arquitectura Grega e Gótica, sendo esta última 
fantástica, e, na sua maior parte, fundada nem na natureza, nem na razão, nem tampouco na necessidade do uso, é a aparência que conta para 
toda a beleza, graça e ornamento, da outra. (BERKELEY, 1803: 133). George BERKELEY. 1803. Alciphron, or The Minute Philosopher. New 
Haven: Increase Cooke & Co 
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expressão sintagmática do seu modelo teórico. Um modelo com um sentido ontológico, que fica 

demonstrado em algumas das últimas lâminas da obra, onde Ware prefigura uma diacronia com as 

ideias da Arquitectura da Revolução, antecipando-se a Boullée e Ledoux, no reconhecimento da 

importância estética das grandes superfícies despidas de ornamentação: Ornamentos fora do lugar não 

são do todo ornamentos; a simplicidade é sempre preferível. (WARE, 1971: 137)420 A afirmação é 

surpreendente, se pensarmos na rejeição liminar do ornamento pedida por Adolf Loos no início do 

século XX. 

 
Fig. 43. Isaac Ware. A Complete Body of Architecture. 1768. 
Frontispício 

 

 
Fig. 44. Isaac Ware. A Complete Body of Architecture. 1768. Reprodução 
das persianas de um palácio de Palladio em Veneza  

                                                
 

420 Issac Ware. 1971. op. cit. 
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5.6    CHAMBERS. O RELATIVISMO NEOCLÁSSICO INGLÊS 

O pluralismo teórico britânico da segunda metade do século XVIII, fica marcado pelo discurso 

apologético de William Chambers (1723-96) em defesa do Neoclassicismo. De origem escocesa, 

mas nascido em Gotemburgo aonde o pai era mercador, o jovem Chambers, ao serviço da 

Companhia Sueca das Índias Orientais, empreende três viagens à Ásia Oriental, entre 1740 e 1749, 

em que pode observar o exotismo da Arquitectura e decoração orientais, principalmente a da 

província de Cantão, na época a grande porta de entrada das trocas comercias com a China. 

Regressado à Europa, encontramos a Chambers no ambiente cultural aberto e autónomo da École 

des Arts de Jacques-François Blondel, em Paris. Permanece na capital francesa um ano a estudar 

Arquitectura, partindo, depois, para uma estadia de cinco anos em Itália.421 

Então, em 1755, Chambers muda-se para Londres, onde fruto dos contactos criados em Roma, 

rapidamente é nomeado consultor de Arquitectura do Príncipe de Gales, futuro Rei Jorge III. 

Quando Chambers publica em 1757, Designs of Chinese Buildings, o fascínio pela originalidade artística 

chinesa, depois do apogeu nas décadas de 1740 e 1750, desaparecera. Embora Chambers 

reconhecesse o valor artístico da cultura arquitectónica chinesa, a comparação da pureza formal, 

segundo o figurino Ocidental, acaba por ditar uma apreciação parcial reveladora da convicção na 

superioridade da Arquitectura europeia Antiga e moderna. 

Dirigindo-se ao ecletismo em voga, ele aclara no prefácio do livro, a sua intenção de acabar com as 

extravagâncias que no quotidiano surgem pretensiosamente com o nome do chinês, 

disponibilizando para o efeito, ao público, os seus desenhos feitos em Cantão. Para Chambers a 

inadequação do modelo da Arquitectura chinesa na Europa, resulta de discrepâncias idiossincráticas, 

nomeadamente, no tipo de condicionamento climatérico ou na suposta inferioridade do gosto 

chinês em relação ao da Antiguidade. Todavia, ele ressalva a superior validade dos grandes parques 

chineses, principalmente quando se procura casuisticamente uma variedade de cenas – Variety of 

scenes. A Villa Adriana em Tivoli, é apontada como exemplo para apoiar esta variedade, pois 

conceptualmente respeita, (...) a maneira dos Egípcios e das outras nações. (CHAMBERS, 1969a: Preface)422 

                                                
 

421 O período de Chambers em Itália revela-se fundamental para o reconhecimento do seu talento como arquitecto. Quando no final de 
1750 se muda para Roma, é ele que vai custear a sua estadia como estudante de Arquitectura. Dá continuidade à experiência parisiense, 
mantendo o contacto regular com a Académie de France, em Roma. Enquanto isso, partilha a mesma casa com Giovanni Battista Piranesi, 
que procura uma aproximação com aqueles artistas cujo trabalho está na vanguarda do Neoclassicismo Neste contexto, Chambers não 
ignora também a importância dos círculos associados às visitas dos ingleses a fazer o seu Gran Tour. Consegue fazer amizade com alguns 
dos nobres que nas décadas seguintes irão ter um papel decisivo no seu desempenho como arquitecto. Mesmo assim, Chambers ainda 
hesitará em mudar-se para Londres, na realidade em 1754, pondera seriamente aceitar a oferta de Frederico, o Grande, para trabalhar 
em Sanssouci, Potsdam. 
422 William CHAMBERS. 1969a.  Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils..., (1757). Farnborough: Gregg Press 



 p.183 

Tal como o alemão Fischer von Erlach fizera antes, também Chambers ambiciona publicar uma 

História comparada da Arte, para poder retratar a Arquitectura de uma das mais excepcionais 

nações, um desígnio a que não pode ser indiferente, um verdadeiro amante das artes, consciente 

da ausência editorial de inventários solventes da Arquitectura chinesa. [Fig.45] Sobre esta, o discurso 

de Chambers experimenta a uma inflexão, quando aparentemente constata afinidades entre ela e a 

da Antiguidade Clássica. 

Para ele, as duas partilham em comum uma tendência à estruturação piramidal dos volumes e à 

utilização de colunas, que no caso chinês deriva em seis tipos de colunas, com alturas a variar entre 

os oito e doze diâmetros. Com medo do acolhimento negativo por parte do público à sua obra, no 

preciso momento em que a moda esmorece, Chambers faz uma aproximação semântica à tão 

desdenhada chinoiserie, expondo pela primeira vez na Europa uma ilustração da habitação chinesa, 

incluindo as reproduções dos móveis e dos utensílios. Carecendo de ilustrações, Chambers envolve 

a apresentação temática dos jardins chineses numa mímesis transcendental, descrevendo os jardins 

como a imitação da natureza nas suas beautiful irregularities, (CHAMBERS, 1969a: 15)423 o que o 

aproxima da ideia de Sharawadgi defendida pelo seus contemporâneos.424 

Receoso que a divulgação do Designs of Chinese Buildings provoque danos na sua imagem profissional, 

Chambers diligencia a rápida publicação de um tratado de Arquitectura para expressar o seu 

pensamento teórico sobre a disciplina. Em 1759, edita Treatise on Civil Architecture, um tratado que 

ele revisará nas duas edições posteriores com a introdução de alterações substanciais, levando-o a 

corrigir o título na edição final de 1791, para Treatise on the Decorative Part of Civil Architecture. Parte 

de um ambicioso tratado que acaba por não ter continuação, a obra publicada por Chambers acolhe 

apenas a aplicação das Ordens arquitectónicas. O tratado é escrito numa fase relativamente precoce 

da carreira de Chambers, revelando a influência da experiência francesa do autor. Na verdade, o 

programa do livro contém similaridades com o Complete Body de Ware, publicado três anos antes, 

almejando de igual modo, (...) recolher num único volume, o que estava disperso em várias centenas, a grande 

parte dele escrito em línguas estrangeiras, (CHAMBERS: 1969b: IV)425 mas incorpora, igualmente, o 

conhecimento e a experiência teórico-prática da diáspora formativa de Chambers. A obra de grande 

originalidade, tornar-se-á num dos tratados ingleses mais influentes sobre a Arquitectura, ajudando 

de facto a definir o fim do Palladianismo na Grã-Bretanha. 

                                                
 

423 William CHAMBERS. 1969a. op. cit. 
424 O termo Sharawadgi foi usado pela primeira vez por William Temple (1628-1699), no seu Upon the Gardens of Epicurus (1685) para 
descrever a maneira chinesa de plantar, aparentemente aleatória, sem qualquer ordem e disposição entre as partes. O termo populariza-
se a partir dos meados do século XVIII em Inglaterra, descrevendo a irregularidade, a assimetria, e as qualidades pitorescas de poder 
surpreender através da graciosa desordem. O conceito será aplicado nos jardins irregulares, apelidados de chineses, ou, então, nos 
jardins anglo-chineses, embelezados com pontes chinesas de grades desgastadas ou com pagodes pintados de vermelho forte à sombra 
de salgueiros. 
425 William CHAMBERS. 1969b. Treatise on the Decorative Part of Civil Architecture, (1791). Farnborough: Gregg Press 
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Designado em 1757 educador do Príncipe de Gales, Chambers é incumbido da educação 

arquitectónica do futuro Rei de Inglaterra. O tratado surge, assim, das lições dadas no palácio, 

condicionado por uma análise da Arquitectura dirigida ao contexto nacional. Originalmente 

concebido como um pequeno volume de projectos, o tratado é conciso, mas, requintadamente 

ilustrado com desenhos. Porém, Chambers acrescenta-lhe uma série de comentários que acabam 

por transformar o tratado numa recapitulação das lições da teoria francesa, dirigida ao público 

Inglês. Os comentários de natureza teórica aparecem somente nos lugares onde normalmente não 

se esperaria encontrá-los. Na dedicatória do livro, Chambers considera como idiossincrasias 

próprias da Arquitectura: fomentar o prestigio da nação, melhorar o seu gosto, vitalizar o trabalho 

artesanal e comercial e a economia em geral. Alerta para a importância política da Arquitectura, na 

manifestação do poder de um Rei e do seu governo, assim, como, para a persistência desse 

testemunho na posteridade. 

Olhando para Arquitectura numa perspectiva hedonística, Chambers acredita no contributo desta, 

na persecução do bem-estar físico e psíquico da humanidade e, até da sua felicidade. Além disso a 

Arquitectura é geradora de trabalho e do comércio. As grandes obras públicas conseguem atrair o 

turismo, como é o caso de Roma, na qual, a arte, (...) por via de uma extraordinária boa gestão, tem uma 

riqueza inesgotável. (CHAMBERS: 1969b: II)426 Para Chambers, um indivíduo ou uma nação, podem 

encontrar a fama através da Arquitectura e da sua linguagem, pois os, (...) materiais na arquitectura, são 

como palavras na fraseologia. (CHAMBERS: 1969b: III)427 Defensor do gosto verdadeiro, ele adopta uma 

concepção elitista, confessando dirigir-se exclusivamente às, (...) pessoas de elevada posição social, e grande 

fortuna; os legítimos encorajadores da elegância. (CHAMBERS: 1969b: IV)428 Com alguma presunção 

Chambers almeja que os seus projectos públicos, originem modelos de imitação – standards of 

imitation – e transpareçam simplicidade, ordem, carácter, beleza. 

O teor geral da posição de Chambers em relação aos seus contemporâneos, é muito claro. Ele 

inclui no tratado abundantes referências a autores franceses e italianos, baseia-se nos 

predecessores, mostrando-se geralmente condescendente, no que se refere a questioná-los. Claude 

Perrault é muitas vezes citado como modelo, mas, não goza de uma estima mais alta que a do 

contemporâneo Jacques-François Blondel. Daí os seus critérios sobre a Arquitectura estarem 

condicionados pela disputa francesa do século XVIII, que ele testemunha durante o período em que 

estuda e convive com o círculo de Jacques-François Blondel; como tal, também ele espera da 

                                                
 

426 William CHAMBERS. 1969b. op. cit. 
427 Ibidem. 1969b 
428 Ibidem. 1969b 
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Arquitectura, (...)solidez e durabilidade, unidade com a beleza, conveniência e salubridade, economia. (CHAMBERS: 

1969b: 7)429 

Para elaborar o paradigma do arquitecto profissionalmente moldado às necessidades modernas, 

Chambers recorre a Vitrúvio. Sofisticado, o arquitecto deve ser um poliglota, um homem do mundo 

em constante movimento, intrinsecamente conhecedor de outras realidades culturais, pois é através 

desta miscigenação, que se determina a fantasia e estimula a concepção sublime e, em simultâneo, 

se anulam os nacionalismos e se promove o liberalismo. Para a época, esta visão do profissional da 

Arquitectura feita por Chambers, pode considerar-se vanguardista e, como destaca Simões Ferreira, 

(...) antecipa o modelo do arquitecto internacional, apto a projectar em todas as línguas. (SIMÕES FERREIRA, 2010: 

102)430 

O venerado Palladio é reiteradamente invocado como uma fonte valiosa, mas Chambers apenas na 

terceira edição (1791) reconhecerá o estilo correcto e elegante do italiano. Partilha com Laugier o 

valor essencial da cabana primitiva, no entanto demarca-se ironicamente das muitas restrições 

deste, que (...) muito cavalheirescamente baniu de uma só vez todos os pedestais, pilastras, nichos, arcadas, sótãos, 

cúpulas, (...) e é somente por especial favor, que tolera portas ou janelas, ou mesmo paredes. (CHAMBERS: 1969b: 

64)431 

Em dois dos capítulos do tratado mais reveladores da sua postura teórica, Chambers produz vários 

comentários sobre a questão das proporções. Nessas observações, ele vai diferir da teoria 

académica francesa, no elemento mais revelador da construção do seu discurso arquitectónico: a 

crença no relativismo das proporções. Na primeira edição de 1759 ao pronunciar-se sobre o 

Óvulo432 no capítulo sobre a Ordem dórico, Chambers expressa algum desconforto com a ideia 

das relações harmónicas: Estas coisas são assim, uma estrita ligação às relações harmónicas parece-me razoável, 

uma vez que o que está realmente em perfeita harmonia, pode, em aparência produzir a discórdia mais chocante, 

pois, segundo ele, (...) As diferentes figuras e as localizações das partes poderão, em algum grau, contribuir para 

esse efeito. (CHAMBERS, 1969a: 17-8)433 

Um efeito que é global e que a partir dele, cria múltiplas sensações. Chambers molda essa visão, 

invocando as ideias estéticas do Edmund Burke – apesar da antipatia manifesta do autor irlandês 

pelo Classicismo - e, em especial os seus argumentos sobre a relatividade da percepção. Contudo, 

mais à frente, no capítulo sobre portões, portas e pilares, Chambers retoma o tema, com o 

argumento de que, (...) o prazer ou desagrado, estimulados pelas proporções devem, (...) ser imputados 

                                                
 

429 William CHAMBERS. 1969b. op. cit. 
430 J.M. SIMÕES FERREIRA. 2010. op. cit. 
431 William CHAMBERS. 1969b. op. cit. 
432 O “Óvulo” é um motivo ornamental em forma de ovo usado em faixas decorativas que se encontra na Arquitectura Clássica e no 
Renascimento. (BURDEN, 2006: 250). Ernest BURDEN. 2006. Dicionário Ilustrado de Arquitectura. São Paulo: Bookman 
433 William CHAMBERS. 1996a. op. cit 
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tanto ao preconceito, ou ao nosso hábito de ligar outras ideias com estas figuras, ao invés de qualquer encanto particular 

inerente a elas, como algumas pessoas são capazes de imaginar. (CHAMBERS, 1969a: 64)434 Chambers conclui 

o seu comentário, assumindo o essencial da posição de Perrault: A proporção perfeita consiste num meio 

termo entre estes (dois) extremos: meio termo que as regras da arquitectura tendem a fixar. (CHAMBERS, 1969a: 

64)435 

Paradoxalmente, esta é uma posição que ele mais tarde acabará por corrigir. Na extensa revisão da 

terceira edição de 1791, Chambers surpreende ao adoptar uma postura distinta, aparentemente 

conciliada com as proporções harmónicas dos Antigos, [Fig.46] curiosamente num momento 

diacrónico em que a questão da teoria Clássica tinha desaparecido em detrimento do relativismo 

estético.436 Ele invoca a disputa entre Perrault e Blondel, mas, agora, sem a vontade de querer 

decidir em favor de qualquer um dos dois oponentes. De acordo com Chambers, deve-se 

concordar com as conclusões de ambos: os defensores das proporções harmónicas e, (...) os apoiantes da 

doutrina oposta (os partidários de proporções relativas), pois, os dois tinham, (...) comprovado o seu 

sistema, pelas medidas observadas nos mais prestigiados edifícios da antiguidade, permitindo, (...) que quando ambos 

os artistas e críticos, formam as suas ideias de perfeição, nos mesmos edifícios da antiguidade; não possa existir um 

modo mais infalível de agradar, do que imitando aquilo, que é tão universalmente aprovado. (CHAMBERS: 1969b: 

107)437 

Esta mudança de postura é exemplificativa da titubeante trajectória especulativa de Chambers, 

incapaz, em qualquer momento, de formular um sistema teórico acabado. Sendo visíveis os pontos 

de contacto com o sensualismo de Burke, para o pragmático Chambers, uma apreciação não 

procura atribuir um sentido ontológico ou desenvolver uma crítica, pois nele, é intrínseco 

desconfiar de todo e qualquer sistema de valores já estabelecidos. Mas, no foro restrito da 

epistemologia ele não é imune à dúvida, que lhe alimenta a convicção na necessidade de uma revisão 

da genealogia e singularidade da Arquitectura. Por isso critica a teoria evolutiva de Vitrúvio, que, 

(...) atribui quase toda a invenção nessa arte aos gregos, (CHAMBERS: 1969b: 17)438 refutando-a e reorientando 

o logos da religião e da Arquitectura ornamental gregas para uma génese egípcia. Esta certeza 

epistemológica dá-lhe o mote para sustentar a controvérsia em relação à beleza das proporções 

arquitectónicas dos gregos. Isto, porque na disputa greco-romana, ele apresenta-se claramente 

como um partidário dos romanos. 

                                                
 

434 William CHAMBERS. 1969a. op. cit. 
435 Ibidem. 1969b 
436 Esta mudança, talvez não seja tão estranha se consideramos o facto de em 1791, William Chambers mostrar-se conceptualmente 
adepto do Palladianismo. 
437 William CHAMBERS. 1969b. op. cit. 
438 Ibidem. 1969b 



 p.187 

Porém, este proselitismo está dependente da forma relativista do seu pensamento, que não impede 

uma atitude, também crítica com respeito à Arquitectura romana. Na verdade, a atitude receptiva 

de Chambers, permite-lhe combinar a tradição Clássica com a do Barroco tardio, sem destruir com 

isso uma invulgar interpretação erudita da Arquitectura, que concorre para a abertura de novos 

caminhos na pragmática do discurso teórico, agora que, o liberalismo e as ideias revolucionárias - 

ainda que externas -, exigem outros caracteres arquetípicos, capazes de conferir o significado da 

pluralidade aos novos temas arquitectónicos. 

 

 

 
Fig. 45. William Chambers. Designs of Chinese Buildings. 1757. 
Arquitectura chinesa 

 

 

 
Fig. 46. William Chambers. Treatise on the Decorative Part of Civil 
Architecture. 1791. As Ordens dos Antigos 
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5.7    SOANE. O SIGNIFICADO DO CARÁCTER E DA EXPRESSÃO 

Esta pluralidade fica registada na produção teórica de John Soane (1753-1837), porventura a figura 

mais expressiva da Arquitectura britânica na transição do século XVIII. Filho de um construtor do 

condado de Berkshire, Soane, que ironicamente nasceu no ano da publicação do Essai de Laugier, 

vai aos quinze anos trabalhar para Londres como moço de recados no escritório do arquitecto e 

retratista George Dance (1741-1825). Três anos volvidos, em 1771, o seu empenho será 

recompensado ao ingressar na recém-formada Royal Academy de Londres (1768), instituição com 

um modelo de ensino assente ainda num diminuto programa arquitectónico de orientação Clássica. 

Determinado, Soane acaba por vencer em 1776, a medalha de ouro da academia com o projecto 

de uma ponte triunfal. Este prémio vai permitir-lhe poder realizar a sua, há muito desejada, viagem 

ao Sul. Influenciado por William Chambers, em 1779, Soane começa o “Grand Tour” visitando 

Paris, onde percepciona os trabalhos contemporâneos de Ledoux, Boullée, Gondoin, e Jean-

Rodolphe Perronet. Já em Roma, conhece Piranesi alguns meses antes da morte do artista. Como 

muitos outros, o seu périplo por Itália inclui a vista aos lugares arqueológicos à volta de Nápoles, 

Paestum e Sicília. Quando regressa a Inglaterra no ano seguinte, Soane começa paulatinamente a 

forjar a sua carreira, através de uma série de trabalhos de remodelação e ampliação de propriedades 

rurais, mas, o seu sucesso profissional, só está definitivamente assegurado quando em 1788 

consegue ser nomeado supervisor de obra do Bank of England. 

Contudo o interesse disciplinar de Soane não se esgota com estes projectos práticos. Em 1778, 

antes de partir para Itália, ele publica Designs in Architecture, um livro ilustrado com gravuras 

fantasiosas para a decoração de parques urbanos e florestas, que continua com a tradição das 

colecções de Arquitectura. Nas publicações seguintes ele expõe os seus próprios projectos, 

exibindo os documentos sobre as obras, a que acrescenta comentários que permitem vislumbrar o 

essencial do seu pensamento teórico. Em Plans, Elevations, and Sections of Buildings, uma monografia 

editada em 1788, Soane revela alguns aspectos da sua concepção arquitectónica. 

Na introdução do livro, de forma pomposa, ele começa por apresentar uma compilação singular 

das suas leituras sobre a teoria da Arquitectura. Uma experiência a que ele recorre para se 

pronunciar sobre os deveres e responsabilidades do arquitecto, citando passagens de Vitrúvio, 

Marcial, Horácio, Plínio e Alberti. Buscando uma definição para a Arquitectura, Soane acaba por 

compará-la semanticamente a uma recatada senhora a quem apenas se pode vencer com diligência 

e constante atenção. No tema da decoração, ele arrisca entrar na especulação teórica, afirmando 

que os ornamentos, (...) devem ser cuidadosamente introduzidos; devendo só ser usados aqueles que são simples, 

aplicáveis e característicos dos seus lugares: eles devem estar projectados com regularidade e ser perfeitamente distintos 
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nos seus contornos. (SOANE, 1971a: 8)439 Para Soane a utilidade de uma boa planta, parece-lhe 

sumamente mais importante que a ostentação de uma fachada, pois tem como finalidade, (...) a 

unidade da conveniência e conforto nas distribuições interiores, e da simplicidade e uniformidade no exterior. (SOANE, 

1971a: 11)440 

Se a publicação de 1788, mostra os seus projectos de uma forma exclusivamente arquitectónica, a 

seguinte, em 1793, exibe as preocupações de Soane com a envolvente e a dimensão pictórica da 

paisagem circundante. Em Sketches in Architecture,441 ele apresenta uma colecção de aguarelas 

ilustrativas dos projectos rústicos e rurais, por vezes, reveladores de antonímias conceptuais, tais 

como, telhados em palha a respeitar a simetria Clássica ou celeiros em tijolo com colunas, ao estilo 

de Paestum, também aparelhadas em tijolo. Aparentemente, conspectos incongruentes e 

descentrados, estes singulares projectos revelam uma aproximação teórico de Soane a John Wood 

(1728-81). 

Publicado em 1781, no ano do falecimento de Wood, Series of Plans for Cottages or Habitações of the 

Labourer,442 é uma obra teórica de Arquitectura, que de modo vanguardista, divulga um estudo sobre 

as condições de habitabilidade das casas dos camponeses e trabalhadores, num momento em que a 

Revolução Industrial começa a impor a necessidade de uma mudança no paradigma social inglês. Na 

introdução da monografia de 1788, as reflexões de Wood ressoam no discurso de Soane, que desde 

logo, clarifica o seu cuidado com, (...) uma escala menor, composta de casas para a parte trabalhadora e 

industrial da comunidade, (SOANE, 1971a: Introduction)443 acabando por enumerar critérios para o 

projecto, em muito idênticos aos apresentados anteriormente por Wood. 

Em 1795, Soane é eleito membro associado da Royal Academy, um lugar de prestígio que lhe irá 

permitir sete anos depois, ascender à categoria de académico Real, ocupando a cadeira vaga com a 

morte de Chambers. Mas, Soane tinha outra ambição, em 1806, fruto das amizades e de pressões 

bem-sucedidas, é nomeado professor de Arquitectura. No âmbito da docência ele será obrigado 

por inerência a preparar um ciclo anual de palestras. Estas palestras formais que Soane começa a 

apresentar na academia a partir de 1810, e, que, continuam - embora com algumas interrupções - 

até 1836, registam o essencial da sua fundamentação teórica sobre a Arquitectura. As preferências 

arquitectónicas de Soane combinam sem aparente conflito, o seu gosto pela teoria e o desenho 

francês com a exuberância formal permitida pela teoria do pitoresco britânico. Pragmático, ele 

analisa as ideias de Rousseau, dos enciclopedistas Diderot e d’Alembert, de Perrault, Laugier, 

                                                
 

439 John SOANE. 1971a. Plans, Elevations and Sections of Buildings, Executed in the Counties of Norfolk, Suffolk, etc., (1788). Farnborough: 
Gregg Press 
440 John SOANE. 1971a. op. cit. 
441 John SOANE. 1971b. Sketches in Architecture Containing Plans and Elevations of Cottages, Villas and other Usefull Buildings ..., (1793). 
Farnborough: Gregg Press 
442 Cfr., John WOOD. 1972. Series of Plans for Cottages or Habitações of the Labourer..., (1806). Farnborough: Gregg Press 
443 John SOANE. 1971a. op. cit. 
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Jacques-François Blondel, Le Camus de Mézières, Soufflot e Ledoux, não esquecendo os italianos 

Piranesi e Francesco Milizia. Dentre os autores britânicos, Soane refere-se a Addison, Shaftesbury, 

Burke, Kames, Reynolds e ao pensamento pitoresco de Lorde Burlington, Robert Morris, Robert 

Adam, Chambers, entre outros. 

Defensor da estética convencional, mas, consciente, também da utilidade da visão funcionalista, 

Soane prova estar aberto à inovação. Pretende ajustar os princípios do projecto barroco com a 

estética Clássica e a crença no progresso tecnológico. Para isso, na quinta leitura, ele escolhe um 

dos expoentes do Barroco inglês, John Vanbrugh (1664-1726), por considerar que, (...) ele possuía 

num grau eminente os poderes da invenção, uma capacidade inventiva que para ele era óbvia, pois as, (...) 

suas obras estão repletas de carácter, e os seus contornos ricos e variados: apesar das suas composições raramente 

mostrarem algum elevado conhecimento da correcção clássica. (SOANE, 2000: 130)444 Empenhado na 

reabilitação dos arquitectos barrocos, sucessivamente desdenhados pelos palladianos, Soane 

compara encomiasticamente a criatividade Vanbrugh à de Shakespeare: É impossível contemplar as obras 

de Sir John Vanbrugh sem se sentir aquelas emoções que só os ditosos esforços do génio podem produzir. Nos seus 

voos arrojados de imaginário irregular, a sua mente poderosa eleva-se superior às concepções comuns, e dá-lhe direito 

ao alto titulo distintivo de Shakespeare dos arquitectos. (SOANE, 2000: 130)445 

A visão antonímica das referências pessoais de Soane, revelam um pensamento ecléctico capaz de 

agregar o Clássico e, ao invés, o anticlássico. O elogio a Vanbrugh é apenas mais uma manifestação 

simbólica dessa vontade de sincretismo, pois, na verdade, ele está convicto da superioridade dos 

Antigos sobre os modernos, com respeito à magnificência arquitectónica, à construção e ao decoro. 

Uma convicção reiterada, quando na décima primeira leitura, de acordo com a tradição francesa, 

Soane procura expor a sua ideia de carácter: Assim requisito o que fez os antigos considerar esta atenção ao 

carácter distintivo para tornar uma composição perfeita e bela, essa mesma que nos vários passos dos seus edifícios 

eles observaram com atenção. (SOANE, 2000: 248)446 Para Soane a procura deste carácter distingue o 

verdadeiro arquitecto, acrescentando prestígio e reconhecimento público à profissão: O carácter é 

tão importante que todas as suas mais delicadas e refinadas modificações precisam ser bem compreendidas e 

praticadas com todos os finos sentimentos e a subtil discriminação do artista. Aquele que está satisfeito amontoando 

pedra sobre pedra, pode ser um profícuo construtor, e aumentar a sua fortuna. Ele pode erguer uma casa adequada 

para o seu cliente, mas, um tal homem, nunca será um artista, ele não irá promover os interesses ou o prestígio da 

arte, nem lhe dar relevância na estima do público. Ele, também, não irá contribuir com as suas competências para 

mobilizar o espírito, ou para falar dos sentimentos da humanidade. (SOANE, 2000: 248)447 

                                                
 

444 John SOANE. 2000. Royal Academy Lectures. Cambridge: Cambridge University Press 
445 Ibidem. 2000 
446 Ibidem. 2000 
447 Ibidem. 2000 
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Na famosa querela entre Perrault e Blondel, Soane surpreende ao tomar o partido do primeiro, 

usando argumentos que evidenciam a sua capacidade metonímica de construir relações entre os 

significantes, que ao manter o significado, criam uma aparente unidade conceptual no discurso. 

Assim, Soane define a beleza como intrínseca, relativa, ou uma combinação das duas. A beleza 

intrínseca está ligada à essência de certas formas e proporções, uma inerência que a geometria dos 

círculos, quadrados e polígonos podem oferecer. Já a beleza relativa encontra-se no equilíbrio das 

dimensões exigidas pela utilização e carácter de um edifício. 

Porém, Soane acredita que unicamente através combinação de ambas as belezas, se produz a 

simetria e as proporções que distinguem as obras dos verdadeiros arquitectos, dos humildes 

imitadores. Obras esteticamente harmoniosas, porque todas as suas partes possuem uma 

proporção exacta, correctamente equilibradas e articuladas em conjunto através de apropriadas 

quantidades de luz e sombra, riqueza e serenidade. Estes tributos implicam, no entanto, a 

necessidade da anexação de preocupações e convenções mais elaboradas - presentes por exemplo 

nos programas barrocos – e, que, anulam por inteiro qualquer noção de proporcionalidade 

matemática. 

Num outro momento, Soane ao comentar a teoria das proporções harmónicas de René Ouvrard, 

considera que a correlação da Arquitectura com a música, nem é aplicável, nem útil. De forma a 

sublinhar esta convicção, ele invoca de novo o nome de Perrault. Um universo hermenêutico capaz 

de asseverar a sua persuasão de que a Arquitectura não pode ser reduzida a um qualquer sistema 

mecânico, porque em substância, ela não tem proporções fixas. Para Soane, a matriz conceptual da 

Arquitectura passa aprioristicamente pelos significados dos princípios Clássicos do gosto – taste -, 

do bom senso - good sense - e do juízo sensato - sound judgement -, que devem conduzir o 

pensamento do arquitecto na aplicação da harmonia e justeza das proporções relativas, de modo a 

encontrar a correlação das partes com o todo e, do todo, com cada uma das partes. 

Contudo, a pragmática análise semiológica de Soane, leva os significantes atribuídos aos significados 

do gosto, bom senso e juízo sensato, para os divergentes caminhos do pensamento Clássico e 

pitoresco. No lado do Clássico, as suas advertências dirigem-se ao ornamento e à necessidade de 

este ser regido pelas estritas regras do decoro, que conduzem à rejeição de elementos decorativos 

prescindíveis, como os frontões, as colunas interiores, ou os símbolos zoomórficos e fitomórficos 

dos rituais e formas de civilidade da Antiguidade. No lado do pitoresco, Soane foca-se na apreciação 

crítica do ecléctico “Adam style”, difundido pelos irmãos Robert Adam (1728-92) e James Adam 

(1730-94), por ele, encarado como um estilo leve e imaginativo de decoração, que no modelo 

residencial, foi capaz de romper com o encanto talismã do Palladianismo inglês e a doutrina 

monumental do Neoclassicismo. 
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Embora consciente do fracasso dos irmãos Adam na compreensão dos melhores exemplos da 

Arquitectura inglesa, esta aproximação de Soane ao “Adam style”, proporciona-lhe uma certa 

coerência argumentária que usa para enquadrar teoricamente o significado do carácter e expressão 

- character and expression -, que ele acredita, de facto, substanciar a liberdade formal do projecto 

quando se procura o valor simbólico da Arquitectura: Sem distinção do carácter, os edifícios podem ser 

convenientes e responder aos propósitos para os quais foram levantados, mas eles nunca vão ser apontados como 

exemplos para imitação, nem acrescentar esplendor ao possuidor, melhorar o gosto nacional, ou aumentar a glória 

nacional. (SOANE, 2000: 248)448 Ao assumir que era importante os edifícios expressarem a sua própria 

função ou identidade, Soane provou ser mais um ecléctico nos gostos do que um pedagogo, 

revelando ao mesmo tempo o seu alinhamento teórico com o conceito originalmente associado a 

Ledoux da l’architecture parlant, que orientou de uma forma constante a criação teórico-prática da 

Arquitectura francesa na segunda parte do século XVIII. [Fig.47] 

As exposições teóricas de Soane acabaram por ter menor relevância que o seu trabalho como 

arquitecto projectista, mas, não deixaram de contribuir para a compreensão das suas ideias, num 

momento particularmente importante na epistemologia da História da Arquitectura. Nesse sentido, 

Mallgrave ao perceber o valor e o objecto gnosiológico da obra de Soane, acaba por compará-lo 

diacronicamente com o mais representativo dos arquitectos revolucionários franceses: O que as 

inovações formais de Ledoux representaram para a arquitectura francesa nos últimos anos do século XVIII, os projectos 

de John Soane fizeram pela arquitectura britânica. Soane foi de facto um estudioso próximo da teoria francesa. 

(MALLGRAVE, 2006: 218)449 

 

 

 
Fig. 47. John Soane. Royal Academy Lectures. 1810-20. Secção-alçado que 
compara a escala monumental do Coliseu de Roma com o Circus at Bath, 
de John Wood  

 

  

                                                
 

448 John SOANE. 2000. op. cit. 
449 Harry Francis MALLGRAVE. 2006. Architectural Theory, An Anthology from Vitruvius to 1870. Vol. I. Oxford: Blackwell Publishing 
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6    ENTRE A TÉCNICA E A ARTE. A FRANÇA DO SÉCULO XIX 

 

Nesta viagem pelas etapas epistemológicas da disciplina da Arquitectura, o século XIX, revela-se 

uma época extraordinariamente rica para a teoria da Arquitectura. De facto, somente uma 

percepção tangível da complexa e densa trama de ideias e acontecimentos que caracteriza este 

período, permite vislumbrar o horizonte fecundo que oferecerá a força anímica para o 

estabelecimento da ruptura histórica que empurrará as consciências, rumo ao exercício lógico e ao 

raciocínio abstracto da Arquitectura Moderna.450 Uma ruptura que contrariamente à tese de 

Kaufmann,451 não se produz com as concepções arquitectónicas de Boullée e Ledoux, mas, sim, 

com as novas perspectivas mais reflectidas da geração que estuda com eles, pouco interessada em 

sobrestimar a visão utópica da função da Arquitectura. Esta atitude paradoxal, assinalada por 

Starobinski, leva a que as obras executadas durante a Revolução, se revelem mais conservadoras e 

clássicas que as inovadoras propostas apresentadas por Boullée e outros arquitectos como Ledoux 

ou Lequeu nos anos que precederam a Revolução. (STAROBINSKI. 1988: 48ss)452 

Os herdeiros da dita “Arquitectura da Revolução”, nos seus desígnios intrinsecamente modernos 

serão mais modestos e plausíveis, unicamente estimulados pela ambição criativa da promoção de 

um modelo interpretativo da Arquitectura verdadeiramente adaptado aos novos tempos. Uma 

reflexão heurística que de acordo com Guilherme Lassance, irá conduzir os arquitectos do século 

XIX: Contrapondo-se ao historicismo que deliberadamente inscreve a nova arquitectura num estilo antigo, o projecto 

dos arquitectos do século XIX era o de serem modernos na história e não em ruptura a ela, graças a uma atitude 

espiritual de insubmissão generalizada aos dogmas e à busca pragmática de uma ‘verdade circunstancial’, 

constantemente reactualizada pelas múltiplas verdades que a relação dos novos problemas com as experiências do 

passado tornava possíveis. (LASSANCE, 2009, 93)453 

Envolvidos por uma narrativa histórica que os afecta existencialmente, a primeira geração de 

arquitectos franceses do século XIX, é pungida pela contradição entre o desejo de manutenção 

saudosista das normas estéticas da Academia, que outrora lhes proporcionou um suporte teórico-

                                                
 

450 O século XIX trás consigo uma mudança profunda na sensibilidade e no modo de pensar europeu. Depois do estímulo 
antropocêntrico e logocêntrico de consciência da prioridade no homem, da construção teórica e dos grandes sistemas metafísicos de 
Descartes até Hegel, vai-se assistir, agora, à supremacia da prática, da positividade que introduz uma postura mais realista e natural das 
coisas perante o mundo e a vida. 
451 Emil Kaufmann ao estudar os principais intervenientes da chamada “Arquitectura da Revolução”, Boullée e Ledoux, sinaliza este 
período como o de início da Arquitectura Moderna. Investigadores posteriores refutarão este ponto de vista, considerando - como no 
caso de Anthony Vidler - que as concepções destes dois arquitectos franceses, representaram ainda uma última manifestação da narrativa 
interpretativa do século XVIII, condicionada principalmente pela dimensão simbólica da sua significação. 
452 Jean STAROBINSKI. 1988. 1789, los emblenas de la razón, Madrid: Taurus 
453 Guilherme LASSANCE. 2009. “Ensino e teoria da arquitectura na França do século XIX: O debate sobre a legitimidade das 
referências”, In Leituras em teoria da Arquitectura. Vol. 1, AA.VV. (orgs.). Rio de Janeiro: Viana & Mosley 
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prático, e a necessidade de incorporação adaptativa dos novos valores sociais e económicos, 

capazes de lhes assegurar a legitimação e o reconhecimento disciplinar da profissão numa sociedade 

dominada pela instabilidade das estruturas e formas de poder. Sem o amparo do antigo aparelho 

institucional da Academia, extinto em 1793, que lhes ofereceu uma relativa autoridade, os 

arquitectos têm que procurar novos fundamentos teleológicos de legitimação. Esta necessidade, vai 

permitir que se acentuem os antagonismos latentes entre o racionalismo e o academismo, presentes 

ainda no século XVIII, aflorados, agora, por intermédio de iniciativas e posições, sobretudo 

individuais, movidas por estratégias profissionais que ambicionam essencialmente garantir a 

sobrevivência do arquitecto num clima politico e socialmente volátil e muitas vezes hostil.454 

O período revolucionário exige a supressão da Academia, enfraquecendo assim o controle 

institucional da profissão. Na produção, mas, também, no ensino, a Arquitectura privada de um 

organismo acreditador vai depender da acção e da diligência dos ateliers independentes controlados 

pelos antigos alunos da Academia. Muitos destes profissionais procuram ainda manter-se na esteira 

da Arquitectura comandada pelos cânones estéticos do Neoclassicismo, num desejo sublimado de 

associar os seus nomes à outrora prestigiada instituição real.455 Em sentido contrário, outros, 

encontram na crise a motivação para romper com o referencial teórico-dogmático. Vão exigir uma 

redefinição na práxis da Arquitectura, capaz de conferir ao arquitecto uma nova legitimação técnico-

profissional mais coerente e adaptada ao repto imposto pela aceleração ucrónica das radicais 

transformações do ambiente de processamento produtivo da construção. 

Nesta diversidade de posturas, advinha-se já a dicotomia nas atitudes que orientarão como 

referência a substância dos conflitos doutrinários do ecletismo do século XIX. Numa análise limitada 

ao contexto francês, Michel Denès reconhece esta divisão, destacando um primeiro grupo de 

profissionais que são favoráveis à criação de uma classe de “arquitectos-engenheiros” formados em 

instituições controladas pelo Estado com base num ensino estritamente científico. A esta formação 

tecnológica específica opõe-se um segundo grupo, o dos “arquitectos-artistas” liberais, na sua 

maioria antigos membros da extinta Academia, defensores da tutela da profissão por uma instituição 

de gestão independente, capaz de ministrar um conjunto de conhecimentos em agremiação com os 

demais artistas, pintores e escultores.456 Uma dialéctica proto-funcionalista que leva a que a 

discussão teórica sobre a Arquitectura em França se vá desenvolver com um carácter de quase 

                                                
 

454 Este momento de profunda crise vai exacerbar o ambiente de competição entre os arquitectos, gerando as bases do ecletismo que 
irá distinguir o século XIX, e que em substância caracteriza ainda hoje a prática liberal da profissão, exercida sob o signo da diversidade 
das correntes doutrinárias com expressões formais e simbólicas, orientadas no sentido da promoção colectiva ou individual do 
arquitecto. 
455 A extinção da instituição académica será breve. A supressão das Academias Reais dá-se apenas por um curto período de dois anos, 
entre Agosto de 1793 e a criação em Outubro de 1795, do equivalente republicano Instituto Nacional das Ciências e das Artes. O Institut 
de France, como ficou conhecido, é constituído inicialmente por três ‘classes’, das quais se destaca a da Literatura e Belas-Artes que 
Napoleão, em 1803, separa criando uma classe autónoma dedicada em exclusivo às Belas-Artes. Mais tarde com o regresso da monarquia, 
Luís XVIII em 1816, resgatará para as classes a antiga denominação de Academia. 
456 Cfr., Michel DENÈS. 1999. Le fantôme des Beaux-Arts: l'enseignement de l'architecture depuis 1968. Paris: Editions de La Villette 
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exclusividade no âmbito das actividades dos diplomados e docentes da École Polytechnique de Paris e 

da École des Beaux-Arts. 

Depois do período inicial de convulsão política que marca a Revolução, provocando uma grande 

restrição na actividade da construção em França, os arquitectos começam a ser confrontados com 

a progressiva demanda de projectos por parte da burguesia emergente interessada na afirmação do 

seu novo estatuto social, mas, igualmente, preocupada com a relação custo-benefício das suas 

habitações urbanas. (MIDDLETON; WATKIN, 1979: 207)457  É, assim, natural que em 1803, surja um 

pequeno livro com características de manual quase exclusivamente apoiado em desenhos 

reproduzindo a habitação da cidade. A Architecture Civile é uma obra modesta com origem na École 

des Beaux-Arts, elaborada por Louis-Ambroise Dubut (1760-1846),458 um discípulo de Ledoux, 

dirigida a comitentes e arquitectos. As ilustrações comprovam a influência estética e formal de 

Ledoux, contudo, Dubut faz transparecer a sua renuncia ao formalismo da “architecture parlante”, 

recorrendo às Ordens arquitectónicos e aos estilos históricos. Na curta introdução, após revelar 

o seu objectivo de oferecer ao público uma recolha variada de casas, ele recupera as concepções 

Clássicas da disposition, da salubrité e da economie, como critérios indispensáveis à Arquitectura. A 

fusão destes preceitos, determina a utilité, contributo essencial ao bem-estar do usuário, o que leva 

Dubut a questionar, desvendando o seu sentido prático: Existe algo mais agradável que uma casa onde as 

nossas necessidades são perfeitamente satisfeitas? Ela constitui o encanto da nossa vida, e contribui a que passemos 

dias felizes. DUBUT, 1974: Introduction)459 

Reportando-se à decoração exterior de um edifício, Dubut encontra na disposição da planta 

(disposition du plan) a essência da composição, e na natureza dos materiais (la nature des matériaux) 

uma indeterminação que permite o emprego variado dos materiais, libertando, assim, a forma 

arquitectónica de muitos dos condicionamentos impostos pela tectónica. Dubut confia ter 

recuperado as suas ideias das experiências vividas durante a viagem a Itália e do estudo da 

Arquitectura dos palácios renascentistas, que pretende agora imitar, adaptando os seus princípios 

às necessidades encontradas em França. Num das casas - n. º2 -, a mesma planta e um igual volume 

construtivo, permitem dois tipos de fachada distintas; uma de interpretação gótica e outra 

renascentista, um prelúdio histórico anunciador do eclectismo novecentista. Esta prioridade dada à 

planta será decisiva no percurso da experimentação conceptual da Arquitectura que nos levará até 

à contemporaneidade. 

                                                
 

457 Robin MIDDLETON; David WATKIN. 1979. Arquitectura moderna. Madrid: Aguilar 
458 Dubut ganha o Grand Prix em 1797, com o projecto de um celeiro público, viajando posteriormente para Itália como primeiro 
bolseiro da recente École des Beaux-Arts. 
459 Louis-Ambroise DUBUT. 1974. Architecture Civile. Maison de ville et de campagne de toutes formes et de tous genres ..., (1803). 
Unterschneidheim: Verlag Walter Uhl 
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6.1    DURAND. O MÉTODO RACIONAL DE COMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS 

Igualmente distante da dita “Arquitectura da Revolução”, talvez pelo seu envolvimento na formação 

de profissionais da construção, Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) um discípulo de Boullée, 

também ele, adopta com particular clarividência os critérios da disposição, da conveniência e da 

economia. Formado arquitecto na extinta Academia, Durand lecciona a cátedra de Composição na 

École Polytechnique de Paris entre 1795 e 1830, esquematizando de modo simplificado os princípios 

da teoria da Arquitectura, provavelmente porque as suas aulas têm como destino alunos 

engenheiros. Esses princípios teóricos elementares enquadram-se numa estratégia geral dirigida à 

reformulação do conceito de distribuição adoptado no século XVIII, à valorização da solidez, 

salubridade e comodidade conotadas doutrinalmente com a Arquitectura republicana, urbana e 

antiaristocrática, assim como, de encontro aos fundamentos teóricos de uma nova metodologia que 

aplicada às regras compositivas da simetria, da regularidade e da simplificação, garantam um 

processo racional de concepção das formas arquitectónicas. 

Na sua obra de apresentação, publicada em 1800, Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens 

et modernes...,460 Durand oferece um verdadeiro Atlas tipológico. Provavelmente como forma de 

demonstrar teoricamente que a Arquitectura não necessita de empregar as Ordens, ele apresenta 

os principais monumentos históricos que os vários povos no Ocidente construíram ao longo dos 

tempos, utilizando uma forma esquemática de representação que se reduz - exceptuando feita à 

portada - a plantas, alçados e cortes transversais com uma mesma escala. [Fig.48] 

A igual importância dada aos diferentes estilos ao longo do livro, revela o processo de simplificação 

das ilustrações, imposto por Durand, para serem vistas como composições abstractas desprovidas 

de quaisquer referências com os seus contextos de origem. Um contributo do catedrático francês, 

que terá um carácter decisivo na afirmação do historicismo, ajudando a traçar o rumo em direcção 

à modernidade, como realça Fil Hearn: Durand publicou o primeiro tratado da arquitectura mundial realizado 

a partir de um critério comparativo. Referindo-se ao Recueil, Hearn acrescenta: (...) o seu aspecto mais notável 

– ademais de ser um marco entre os textos académicos – foi que colocou implicitamente as culturas ocidentais e não 

o ocidente num plano de igualdade, apresentando os exemplos por tipos de edifícios. (HEARN, 2006: 23)461 

No entanto, o acontecimento que assegura a Durand um lugar próprio na galeria principal da 

História dos tratadistas e teóricos, é a edição a partir de 1802 e até 1819, dos seus ‘cursos’ na École 

                                                
 

460 Jean-Nicolas-Louis DURAND. 1800. Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes remar-quables par leur beauté, par 
leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle. Paris: Gillé fils 
461 Millard Fil HEARN. 2006. Ideas que han configurado edificios. Barcelona: Gustavo Gili 
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Polytechnique, repetidamente publicados e traduzidos, fazendo desta obra de teoria da Arquitectura 

a referência maior da primeira metade do século XIX. Nos Précis des leçons d’architecture, Durand 

começa por enfatizar as discrepâncias entre as obras de Arquitectura e Engenharia, destacando a 

autonomia destas últimas: A arquitectura é uma arte de índole particular (...) o seu objectivo é satisfazer um 

grande número das nossas necessidades, aproximando-se da definição de Arquitectura de Alberti, porém, 

para ele torna-se claro, (...). Apenas a palavra construção, com referência à Engenharia, (...) oferece, pois, 

uma ideia bastante geral e que convém a todos os edifícios. (DURAND, 1981: 21)462 

Os princípios a utilizar pela Arquitectura são a convenance e a économie. A conveniência impõe a 

solidez, salubridade e comodidade do edifício; a economia requere a forma simplificada, regular e 

simétrica do edifício. Apesar de conservar formalmente as Ordens arquitectónicas, Durand crítica 

a sua noção tradicional, refutando as teorias de Laugier e dos tratadistas que intentaram dar às 

Ordens uma suposta universalidade através da mimese da cabana primitiva ou do corpo humano, 

pois considera que, (...) há que concluir, necessariamente, que as ordens não formam, nunca a essência da 

arquitectura; (...) o prazer que se espera delas e da decoração resultante é nula; (...) a própria decoração é uma quimera 

e os custos que requere, uma autêntica loucura. (DURAND, 1981: 22)463 

Deste modo, Durand vai radicalizar o processo de abstracção, libertando as Ordens Clássicas do 

fundamento do antigo sistema das proporções derivadas da visão antropomórfica. Ele transforma 

as Ordens em meros componentes padronizados da grelha modular usada como instrumento 

gráfico de concepção formal e espacial de uma Arquitectura desprovida de ornamentos. [Fig.49] O 

processo didáctico e compositivo de Durand, converte a teoria em metodologia, fazendo ao mesmo 

tempo que o sistema seja de análise e de projecto. Um sistema que para Josep M. Montaner permite, 

(...) De maneira cartesiana a arquitectura reduziu-se a elementos e partes essenciais e estas podem ser articuladas 

sobre uma retícula horizontal e outra vertical, até conformar o todo de maneira racional e clara. (MONTANER, 2001: 

63)464 

Como resultado desta abstracção e racionalização do processo de concepção e produção da 

Arquitectura, Durand consegue teoricamente um nível de estandardização que abre a porta a um 

modelo de construção fundamentado em elementos arquitectónicos fáceis de repetir em larga 

escala.465 Aparece, assim, uma primeira noção precisa de “tipo” dentro da cultura académica 

francesa, em que “tipo” é a estrutura interna da forma arquitectónica, mas, também, o processo 

metodológico do projecto conferido pela articulação de elementos e partes em planta e em fachada. 

                                                
 

462 Jean-Nicolas-Louis DURAND. 1981. Compendio de lecciones de Arquitectura. Parte grafica de los Cursos de Arquitectura. Madrid: Ediciones 
Pronaos 
463 Ibidem. 1981 
464 Josep Maria MONTANER. 2001. A modernidade superada arquitectura, arte e pensamento do século XX. Barcelona: Gustavo Gili 
465 Para a validação deste processo revelou-se importante a criação em 1795, por imposição do regime de Napoleão Bonaparte de um 
sistema uniforme de pesos e medidas, o sistema métrico universal. 
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Com este método a principal preocupação de Durand é que a expressão artística do objecto 

arquitectónico – o tipo - seja coerente com a sua função e com a hierarquia sociológica dos 

restantes tipos. Criado como um procedimento ordenado, esta metodologia de desenho, revela-se 

bastante útil, sobretudo no momento em que as transformações sociais impõem um aumento dos 

tipos edificatórios. [Fig.50] 

Importa encontrar uma objectividade no ensino dos engenheiros ao serviço da República Francesa, 

que seja capaz de aliar a sistematização da tradição Clássica à incorporação das novas técnicas 

disponibilizadas pela emergente revolução industrial. Isso porque, Durand mostra desconfiança em 

relação à classe dos arquitectos, acreditando na necessidade de proporcionar aos engenheiros, o 

exercício da Arquitectura, já que, (...) actualmente têm mais ocasiões de realizar obras que os arquitectos 

propriamente ditos, concluindo, (...). Com efeito, estes ao longo da sua vida não têm que construir, muitas das vezes, 

mais do que casas particulares, enquanto que os outros (engenheiros), além do mesmo tipo de edifícios que lhes 

possam ser igualmente incumbidos, nas regiões distantes, aonde os arquitectos são insuficientes, encontram-se pela 

sua condição, chamados a erguer hospitais, prisões, aquartelamentos, armazéns, pontes, portos, faróis; em conclusão, 

uma multitude de edifícios de máxima importância; assim os conhecimentos e as aptidões em arquitectura são-lhes 

pelo menos tão necessárias como aos arquitectos de profissão. (DURAND, 1981: 8)466 

Em muitos aspectos esta concepção racionalista que reduz a Arquitectura à essência dos seus 

elementos básicos, permitindo do ponto de vista didáctico o seu ensino através da manipulação de 

um método sistematizado de montagem, e que cria, por conseguinte, os novos programas e as 

novas prestações exigidas pela emergência de uma nova sociedade pós-revolucionária, revelar-se-

á, epistemologicamente, uma precursora lógica do funcionalismo marxista moderno mais radical da 

década de 1920, que nas suas explorações, teve como exemplo mais relevante os vários protótipos 

das casas experimentais ensaiadas no interior da Bauhaus em Dessau. 

  

                                                
 

466 Jean-Nicolas-Louis DURAND. 1981. op. cit.  
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Fig. 48. Jean-Nicolas-Louis Durand. Recueil et parallèle des édifices de tout 
genre anciens et modernes... 1810. Igrejas Góticas e Modernas 

 

 
Fig. 49. Jean-Nicolas-Louis Durand. Précis des leçons d’architecture II. 1819. 
Combinações horizontais 

 

 
Fig. 50. Jean-Nicolas-Louis Durand. Précis des leçons d’architecture II. 1819. 
Fórmulas gráficas aplicáveis a edifícios públicos 
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6.2    PERCIER ET FONTAINE. A COMBINAÇÃO ENTRE ARTE E TÉCNICA 

Na época, as concepções racionalistas de Dubut, Durand ou Rondelet467 ligadas ainda às ideias do 

século XVIII, tiveram uma influência decisiva na análise teórica da Arquitectura, todavia, este intróito 

proto-funcionalista e tecnicista será depressa substituído pela tradição revivalista dos arquitectos 

chamados a participar activamente na reorganização napoleónica do Estado. De facto, Napoleão ao 

tornar-se Imperador vai alterar a sua atitude favorável à objectividade da “Arquitectura dos 

engenheiros” que patrocina com a criação da École Polytechnique. Ele percebe que a consolidação da 

sua autoridade electiva, passa por uma “Arquitectura de prestígio” que assuma o carácter da 

representação Imperial do regime. A resposta a esta necessidade encontra-se no trabalho dos 

ateliers independentes dirigidos pelos arquitectos que permaneceram fiéis às concepções artísticos 

da antiga Academia da Arquitectura. De entre eles, destacam-se os nomes de dois arquitectos 

associados, Charles Percier (1764-1838) e Pierre François Léonard Fontaine (1762-1853). No 

período de 1786 a 1792, ambos vão passar pela experiência de uma estadia em Itália, onde 

consolidam as suas ideias sobre a Arquitectura. 

A publicação, em 1798, dos desenhos e inventários da jornada italiana, revela uma admiração 

particular de Percier e Fontaine pelo passado e em particular pelas últimas fases do Renascimento, 

com o destaque das obras de Bramante, Sangallo e Perruzzi. Para substanciar os seus requisitos 

estéticos, no Discours préliminaire do livro, eles interrogam-se fazendo uma ponte entre a 

Antiguidade e o presente, confiando no exemplo destes arquitectos renascentistas, onde incluem, 

ainda Vignola e Palladio: Se (...) encontraram na antiguidade os modelos para os edifícios que eles construíram; se 

esses mestres hábeis foram capazes de empregar, até mesmo nas mais pequenas casas, este belo ordenamento, esta 

afortunada disposição, esta mesma busca que provoca toda a atracção, porque não procurarmos tirar proveito dos 

exemplos que eles nos deixaram?. (PERCIER; FONTAINE, 1980: 4)468 Há uma expressão de ambivalência 

nos argumentos de Percier e Fontaine que os aproxima do historicismo, sem, no entanto, 

procurarem a imitação dos modelos renascentistas. Eles ambicionam combinar a 

contemporaneidade das interpretações dos arquitectos italianos com as idiossincrasias das 

necessidades particulares da tradição formal francesa. 

                                                
 

467 Jean-Baptiste Rondelet (1734-1829) que está na origem da École Polytechnique, em 1799, vai mudar-se para a nova École des Beaux-Arts, 
onde formula conceitos análogos aos dos colegas Dubut e Durand, porém, de um modo menos radical. Rondelet que a partir de 1805, 
assume a cátedra de estereotomia e construção, desenvolve uma vasta teoria sobre os materiais e o tratamento dos problemas 
construtivos. Os seus estudos incluem de uma forma sistematizada a utilização do ferro e o cálculo estrutural do mesmo. Uma 
experiência acumulada em resultado da sua colaboração anterior com Soufflot, nos trabalhos de construção do Panteão de Paris. 
Rondelet é, ainda, um pioneiro no registo matemático da precisão da tracção e compressão dos materiais, expondo os seus valores em 
quadros sinópticos. É, igualmente, um dos primeiros a desenvolver um método de cálculo rigoroso dos custos da construção. Cfr., Jean-
Baptiste RONDELET. 1802-17. Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. Vols. I-VI. Paris: Firmin Didot 
468 Charles PERCIER; Pierre François Léonard FONTAINE. 1980. Palais, Maisons, et autres édifices modernes dessinés à Rome, (1798). 
Hildesheim; New York: Georg Olms Verlag 
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Mas, é nos projectos de decoração de interiores que a dupla Percier e Fontaine obtém o seu maior 

sucesso. Os projectos são pensados obedecendo a uma matriz que procura uma relação de 

reciprocidade entre a construção do modelo arquitectónico e as formas de decoração. 

Constituindo-se como a grande referência dos modelos de interiorismo do período napoleónica, 

Recueil de décorations intérieurs, [Fig.51] publicado entre 1801 e 1812, evidencia uma concepção 

arquitectónica direccionada para a conveniência da decoração dos interiores, repudiando, por outro 

lado, os ciclos reprodutores das manifestações das modas: A natureza, é que decide o verdadeiro modelo 

de cada objecto, de cada móvel, de cada utensílio, para o artista esta é a razão da utilidade, da comodidade que 

assinala o seu emprego. (PERCIER; FONTAINE, 1971: 13)469 

Nesta articulação entre estrutura construtiva e a sua decoração, [Fig.52-53] a construção do edifício 

é comparada ao esqueleto do corpo humano, capaz de ser embelezada, mas, nunca, completamente 

escondida, pois é essa construção que consoante os países, os climas, os estilos de edifício, vai 

justificar a decoração. A construção e a decoração vivem, assim, numa relação intima – rapport 

intime – que ao desaparecer conduz inevitavelmente a uma falha no conjunto. (PERCIER; FONTAINE, 

1971: 15)470 

A conciliação entre arte e técnica e a importância atribuída aos valores da utilidade e da 

comodidade, resguardam Percier e Fontaine do conflito teleológico aberto entre arquitectos-

engenheiros e arquitectos-artistas, ao inaugurar uma forma ecléctica de reflexão que ultrapassa a 

epistemologia das ambivalências da História da Arquitectura. Para eles à semelhança do que fizeram 

no passado os arquitectos italianos, a Arquitectura deve (...) produzir o maior efeito com os meios mais 

simples, (PERCIER; FONTAINE, 1980: 6)471 conjugando, assim, as inquietações relativas à expressão do 

exercício formal e visual com os progressos tecnológicos da construção e os novos critérios de 

racionalização da eficácia económica da sociedade industrial emergente. 

Este posicionamento teórico que procura a combinação entre arte e técnica, constitui o aion do 

ecletismo francês do século XIX, permitindo aos arquitectos franceses legitimarem a sua 

proficiência profissional, perante o entusiasmo tecnicista e positivista que tendencialmente vai fazer 

o elogio da técnica em detrimento da arte. Percier e Fontaine são os representantes conscientes 

de uma tradição académica que historicamente incluiu a Arquitectura no campo das artes, e que, 

como denota Hanno-Walter Kruft, percebeu (...) nitidamente os riscos implícitos das inovações dogmático-

simplificadoras dos seus colegas racionalistas. (KRUFT, 1990b: 489)472 

                                                
 

469 Charles PERCIER; Pierre François Léonard FONTAINE. 1971. Recueil de décorations intérieures, comprenant tout ce qui a rapport a 
l’ameublement, ..., (1812). Farnborough: Gregg Press 
470 Charles PERCIER; Pierre François Léonard FONTAINE. 1971. op. cit. 
471 Charles PERCIER; Pierre François Léonard FONTAINE. 1980. op. cit. 
472 Hanno-Walter KRUFT. 1990b. Historia de la teoría de la arquitectura, 2. Desde el siglo XIX hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial 
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Fig. 51. Percier et Fontaine. Recueil de décorations intérieurs. 
1801 

 

 
Fig. 52. Percier et Fontaine. Recueil de décorations intérieurs. 1801. 
Perspectiva de um atelier de pintura 

 

 
Fig. 53. Percier et Fontaine. Recueil de décorations intérieurs. 1801. Face 
lateral do atelier de pintura  
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6.3    A DECOMPOSIÇÃO HERMENÊUTICA DA HISTÓRIA 

Inicialmente a formação dos alunos de Arquitectura na École des Beaux-Arts é orientada por 

arquitectos de prestígio que, nos seus domicílios, acompanham os trabalhos dos discípulos em 

concorrência pelo cobiçado Grand Prix de Rome. Porém, esta forma de ensino revelar-se-á 

transitória, em 1819, os alunos passam a estar agrupados em ateliers acreditados, dando à École pela 

primeira vez uma verdadeira autonomia pedagógica. Neste novo sistema, o professor da cadeira de 

teoria apresenta um programa, colocando os diferentes ateliers em confronto directo, tendo por 

base um mesmo projecto. Gera-se desta forma uma rivalidade profissional e conceptual entre os 

donos dos ateliers que extravasa o âmbito pedagógico e vai fluir até à avaliação final dos trabalhos 

pelo júri constituído pelos próprios mestres. Perdidas as referências Clássicas da antiga Academia, 

a questão do “bom gosto” passa a esgrimir-se na capacidade de substanciação dos argumentos e 

construção narrativa do júri, no momento crítico da escolha dos melhores trabalhos. Estamos 

perante, como considera Jean-Pierre Epron, uma “pedagogia de confrontação” em que o magistério 

da Arquitectura deixa de estar ajustado a uma mera transmissão de conhecimentos, ao permitir 

que no âmbito da competição, se crie um novo método de ensino, mais preocupado com a História, 

com a tectónica da construção, com a estratégia do projecto.473 

A não existência de preceitos fixos na apreciação dos projectos, altera o significado apriorístico da 

relação com a História, transformando-a num recurso válido de avaliação comparativa, baseada na 

escolha de modelos ou tipos de edifícios existentes, cujas referências podem ser usadas como 

argumentos no momento do julgamento e debate. Uma postura inovadora que retira à referência 

histórica o valor de arquétipo para a converter num suporte dialéctico. A História da Arquitectura 

passa a incorporar o estudo das circunstâncias que envolvem social e economicamente a sua 

produção, acrescentando à análise as mudanças que a afectam como reacção às múltiplas demandas 

impostas pela sociedade. Esta forma menos dogmática de tratar o ensino da História, apesar de 

originar uma discussão permanente entre a legitimidade da escolha dos exemplos e o substrato 

doutrinário que os apoia, vai pela primeira vez, auxiliar heuristicamente a teoria da Arquitectura a 

descolar-se na direcção da História. 

O ensino da História substitui a historiografia arqueológica pelo objectivo arquitectónico, 

coadjuvando o ensino de projecto por intermédio de exercícios de análise que acompanham os 

desenvolvimentos dos trabalhos nos ateliers. Estes exercícios, permitem uma decomposição 

hermenêutica das referências históricas, o que melhora a sua compreensão e as converte em 

                                                
 

473 Cfr., Jean-Pierre EPRON. 1997. Comprendre l’eclectisme. Paris: Editions Norma, IFA 
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referências do projecto com uma qualidade operativa real, ajudando, assim, à criação de tipologias 

alimentadas pelo desenho de subconjuntos operativos, pela analogia da escala com os arquétipos 

de estudo e pela sua taxinomização em tipos de resolução. 

A necessidade de conferir a História dos edifícios através de um recorte útil ao projecto, afigura-

se como um dos momentos epistemologicamente mais importantes na análise sintáctica da 

Arquitectura. A nova ênfase dada aos elementos construtivos, funcionais e programáticos, além de 

satisfazer as necessidades pedagógicas circunstanciais ao ecletismo do século XIX, orienta a teoria 

da Arquitectura para uma compreensão do complexo exercício da composição que a liberta da 

submissão aos dogmas da cópia de modelos celebrados, em prol da novidade passível de encontrar 

interpretações vinculadas com o passado, mas, que, não quer assumir a imposição de um modelo a 

priori. Deseja-se deste modo estabelecer, um conceito de composição independente de estilos, 

ilustrativo, unicamente, dos diferentes tipos de carácter que o objecto arquitectónico pode adoptar, 

ao partir de princípios universais como a unidade e a harmonia.474 

 

6.4    QUATREMÈRE DE QUINCY. DIFERENCIAÇÃO ENTRE TIPO E MODELO 

Após um período inicial de aparente evanescência da instituição, a École, principal estância 

representativa da legitimidade da Arquitectura em França, vai tornar-se o espaço privilegiado do 

debate doutrinário. A crescente autonomia, face ao controle antes exercido pelo Estado, permite 

que a posição oficial da École adquira, no contexto da discussão, uma relevância estratégica para o 

posicionamento dos arquitectos. Uma importância que acrescenta gravitas institucional sobre a 

profissão, quando é ela que supervisiona o processo de atribuição do Prix de Rome e, influencia, 

assim, o grau de reconhecimento público dos arquitectos. É neste ambiente que se movimenta 

Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849), escultor, homem das letras, arquitecto 

e secretário permanente da Académie e da École de 1816 a 1839. Identificado com o Classicismo 

académico idealista da École, a sua postura, motiva frequentes críticas dos arquitectos empenhados 

em ver reconhecidos os seus argumentos conceptuais, pois é ele, entre outras funções, quem 

escolhe, igualmente, os temas e a distribuição dos prémios do Prix de Rome. 

                                                
 

474 Alan Colquhoun vê no ensino da composição ministrado nas Beaux-Arts, uma síntese lógica que resulta da dicotomia de duas atitudes 
fundamentais tomadas no passado. Uma primeira atitude, com origem na tradição da Antiguidade, trazida entretanto para a modernidade 
pelo Renascimento, e que interpreta a Arquitectura como uma consequência da combinação de formas e proporções fixas, que possuem 
em si mesmas um valor intrínseco e, uma segunda atitude, expressa com particular clareza por Durand no final do século XVIII, em que 
as formas tornam-se equivalentes e intercambiáveis, eliminando as suas conotações simbólicas e colocam em causa toda a teoria do 
“carácter”, herdada de Jean-François Blondel. Colquhoun explica a importância da composição no início do século XIX, apontando para 
dois novos fenómenos presentes na equação da Arquitectura: o aparecimento, por um lado, da divisão do trabalho entre um arquitecto 
“compositor” e um construtor “interprete” e, pelo outro, o aumento da complexidade tecnológica do acto de construir. 
(COLQUHOUN, 1991: 70-1). Alan COLQUHOUN. 1991. Modernidad y tradición clásica. Madrid: Ediciones Júcar 
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Contudo, Quatremère de Quincy dedica a carreira académica à formulação de um derradeiro 

corpus disciplinar para as artes e a Arquitectura. A sua apologia intransigente do ideal Clássico na 

Académie des Beaux-Arts constitui um libelo crepuscular contra o que pensa serem os abusos do 

ecletismo e do Romantismo nascentes. Ele refaz o conceito de “carácter”, ao elaborar uma síntese 

racional dos caminhos traçados no século XVIII pela estética kantiana e por arquitectos como 

Boffrand, Jacques-François Blondel ou Boullée, que tinham regressado aos primevos abrigos em 

busca da origem da matriz “natural”, capaz de distanciar a Arquitectura da manifestação de qualquer 

género de abuso.475 

Nos três tomos da Encyclopédie méthodique, publicados entre 1788 e 1825, [Fig.54] o seu pensamento 

teórico vai focar-se na diferenciação entre o tipo e o modelo e na discussão sobre a imitação. Para 

a atribuição do carácter à composição, ele confere ao tipo a expressão deste primórdio, 

relacionando-o com a procura das regras estáveis e verdadeiras: Tudo precisa de um antecedente, nada, 

em género algum, vem do nada; e isto não poderia, de forma alguma, deixar de se aplicar a todas as invenções dos 

homens. Dessa forma observamos que todas elas, apesar das mudanças posteriores, conservaram sempre visível, 

sempre sensível ao sentimento e à razão, o seu princípio elementar. É como uma espécie de núcleo em torno do qual 

se agregaram e se organizaram, consequentemente, os desenvolvimentos e as variações das formas às quais o objecto 

era susceptível. Desta forma chegaram-nos diversas coisas de todos os géneros; e uma das principais ocupações da 

ciência e da filosofia, para apreender as razões, é a de nelas procurar a origem e a causa primitiva. Aqui está o que se 

deve chamar de tipo em arquitectura, tal como em todos os outros domínios das invenções e das instituições humanas. 

(QUATREMÈRE de QUINCY, 1825: 544)476 

Assim, o tipo é visto por ele como algo mutável na sua definição formal, assumindo, se necessário, 

várias versões formais do mesmo tipo. Em contrapartida, o modelo, o outro elemento da sua 

destrinça teórica, não possui essa mutabilidade apresentando-se por definição de forma precisa e 

limitada. O tipo é encarado, então, por Quatremère de Quincy, como algo que na sua essência 

arquetípica tem uma etiologia platónica: reconhecível e identificável, e que não se esgota numa 

morfologia determinada. Montaner reportando-se aos antecedentes instrumentais do pensamento 

estruturalista, ressalva a importância histórica de Quatremère de Quincy, visto que, ele estabeleceu: 

(...) uma diferenciação entre “tipo” e “modelo” que ainda hoje pode ser válida. “Tipo” é a ideia genérica, platónica, 

arquetípica, é a forma básica comum da arquitectura; “modelo” é aquilo que é possível ir repetindo tal qual, como um 

carimbo que possui uma série de caracteres recorrentes. (MONTANER, 2001: 110)477 

                                                
 

475 Esta redução do conceito da Arquitectura proposto por Quatremère de Quincy encontra a sua expressão máxima na “architecture 
parlante”. Uma “architecture parlante” que, de acordo com Werner Szambien, vai desde a origem inspirar-se na representação simbólica 
da natureza e nas quatro estações do ano. (SZAMBIEN, 1993: 234-64) Cfr., Werner SZAMBIEN. 1993. Simetría, gusto, carácter. Teoría y 
terminología de la arquitectura en la época clásica (1550-1800). Madrid: Akal 
476 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY. 1825. Encyclopédie Méthodique – Architecture. Tome III. Liège: chez Panckoucke. 
477 Josep Maria MONTANER. 2001. op. cit. 
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Quatremère de Quincy propõe uma síntese cartesiana em que o tipo de carácter é apresentado 

reduzido a três tipos: o essencial, o distintivo e o relativo.478 Para justificar os distintos estilos, ele 

recorre a Rousseau estabelecendo uma ardilosa correlação dos mesmos, com as idiossincrasias das 

suas diferentes origens geográficas e climáticas. A caverna e a profundidade são conotadas com os 

povos caçadores da Índia; a verticalidade e a leveza com a barraca de campanha dos pastores da 

China; o modelo natural da cabana primitiva com os povos agricultores da Grécia e de Roma, 

símbolos, respectivamente, da harmonia e luxo. Quatremère de Quincy acredita desvendar na 

ordenação primária das colunas e dos frontões do modelo da cabana primitiva, o início da História 

da arte da construção universal e da arte em geral. Como tal, há uma História factual da 

Arquitectura à qual se sobrepõe uma História normativa. Neste aspecto, Quatremère de Quincy 

aproxima-se de Laugier, deixando clara a relação da Arquitectura com os gregos, logo nas 

advertências iniciais do primeiro tomo da Encyclopédie méthodique: No entanto, a arte da arquitectura 

propriamente dita, ou a arte dos Gregos, é sempre o objectivo principal da parte histórica, (QUATREMÈRE de 

QUINCY, 1788: IV)479 pois, é lá, que se encontra o primitivo sentido de “gosto”, podendo-se a partir 

deste quadro de referência formular as regras necessárias para uma arte da construção. Para ele a 

História passa, assim, a estar dentro de um quadro conceptual normativamente simplificado, que 

responsabiliza os gregos pela matriz epistemológica dos princípios, leis, teoria e prática da 

Arquitectura e os romanos pela sua difusão civilizacional. 

Consciente da contestação e da aparente extemporaneidade da sua referência epistolar à 

Arquitectura greco-romana, o académico Quatremère de Quincy vai dedicar o seu, Essai sur la 

nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts, de 1823, à definição do conceito de 

“imitação”.480 Para ele, o processo de imitação nas belas-artes é suportado teoricamente pelo 

estudo da natureza e da casuística entre os fins e os meios de imitação. Esta perspectiva platónica 

de imitação, elimina a encabulação semântica entre a ideia e o ideado, permitindo que a essência do 

fictício e do incompleto em cada uma das artes, represente teleologicamente a própria arte. Já em 

Dictionnaire historique d’architecture de 1832, o tipo na Arquitectura, é uma construção histórica que 

resulta da acção do homem, coexistindo com o universo do modelo geral promovido pela mimese 

da natureza. Para Quatremère de Quincy, isso torna-se claro: Mas a imitação verdadeiramente peculiar 

da arquitectura, assim como, aquela das outras artes, repousa sobre a natureza, sendo, porém, menos directa, nem 

por isso é menos real; simplesmente seu princípio é mais abstracto. Pois é através da imitação das causas que a arte 

imita os efeitos da natureza e reproduz as suas impressões. O arquitecto imitou a natureza quando, nas criações 

inerentes à sua arte, perseguiu e tornou sensível aos nossos olhos e ao nosso espírito o sistema de harmonia, de 

                                                
 

478 Que podia ser ideal e imitativo. 
479 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY. 1788. Encyclopédie Méthodique – Architecture. Tome I. Paris: chez Panckoucke. 
480 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY. 1980. Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts, 
(1823). Bruxelles: AAM Editions 
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totalidade, de razão e de verdade, com o qual a natureza ofereceu o modelo para todas as suas obras. 

(QUATREMÈRE de QUINCY, 1832: 5)481 

A dessacralização do pretenso rigor da imitação de modelos, dando prioridade à imitação do tipo, 

ainda que mais ou menos vaga, contradiz assim a tradicional mimese arquitectónica da 

representação terrena das ideias do “primeiro construtor”, persuadindo a teoria da Arquitectura a 

afastar-se da cópia dos tradicionais modelos da Antiguidade, reduzidos ao longo do tempo, a 

substratos tipificadores de referência formal e identitária. O conhecimento da História, incluído na 

concepção do tipo de Quatremère de Quincy, é, deste modo, essencialmente abstracto. Ante o 

revivalismo e historicismo emergentes, ele tenta disciplinar e sistematizar os preceitos doutrinários 

que regulam o regresso à História. Ao redefinir tipo, ele opõem-se aqueles que de modo servil, se 

apegam aos modelos e continuam a insistir nas cópias literais, convertendo-as em ornamentos e 

cenários apenas com um significado semiológico: (...), uns e outros, ao confundirem a ideia de tipo, modelo 

imaginado, com a ideia material de modelo positivo, o que lhe retira todo o seu valor, concordam, por vias opostas, na 

desnaturação de toda a arquitectura; uns não lhe deixando nada mais que o vazio absoluto da falta de qualquer 

sistema imitativo, libertando-a assim de toda regra, de toda restrição; os outros, acorrentando a arte e comprimindo-a 

dentro dos atilhos de uma subserviência imitativa, que lhe destruiria o sentimento e o espírito de imitação. 

(QUATREMÈRE de QUINCY, 1825: 545)482 

Este novo conceito de tipo preserva a Arquitectura do abuso das convenções e do abandono das 

regras e dos princípios. A convicção de Quatremère de Quincy, resultando daí, a sua singularidade 

teórica, é a de que a Arquitectura apoiada no retorno ao tipo e na imitação ideal da natureza, pode 

encontrar uma via alternativa perante os excessos praticados na época. O regresso platónico ao 

passado, converte-se assim numa fonte de conhecimento para a Arquitectura do presente. Para 

Quatremère de Quincy, o principal factor que distingue a Arquitectura Antiga da moderna não é 

outro, senão, o da transformação do tipo pela modificação conceptual requerida na presença da 

singularidade de cada um dos edifícios projectados. O tipo arquitectónico, torna-se desta maneira, 

no princípio que regula as transformações e as soluções para a legibilidade do público, pois é, em 

função dele, que se imprime o “carácter distintivo” aos edifícios. 

Quatremère de Quincy pertence a uma geração de teóricos, formados ainda no século XVIII, com 

a singular preocupação de se afastar da retórica de uma teoria da Arquitectura anacrónica e 

ultrapassada pelo desencadear de eventos que alimentam uma nova cultura, um novo gosto e novas 

necessidades epistemológicas de significação. Por nós já estudado, Dubut opta pela manualística, 

Quatremère de Quincy escolhe a ensaística e Durand prefere conjugar ambas as formas de 

                                                
 

481 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY. 1832. Dictionnaire historique d’architecture. Tome II. Paris: Librairie d’Adrien Le 
Clere et C.ie 
482 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY. 1825. op. cit. 
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expressão teórica. Contudo, todos eles estão unidos por um mesmo cimento; o propósito de 

formular uma reestruturação conceptual que ofereça, respostas úteis à aparente distopia da 

Arquitectura do seu tempo. 

Mais do que encontrar uma razão ontológica para a elaboração de um novo léxico, eles, mas, 

também, outros arquitectos desta época, optam por centrar as suas atenções na reformulação das 

regras sintáxicas da linguagem arquitectónica, ou seja, sugerir um novo conjunto de elementos 

capazes de transmitir ao público uma determinada experiência abstracta, a que chamam de 

composição. Esta aproximação metodológica terá uma enorme repercussão na futura formulação 

da teoria modernista. A primeira grande geração de arquitectos modernos será formada neste 

sistema das Beaux-Arts francesa, influenciando de modo decisivo toda a Arquitectura posterior. Esta 

pedagogia da academia é reconhecida por Arthur Drexler, que vê no sistema de composição 

desenvolvido pela escola francesa, um elemento nuclear essencial na anexação de um conjunto de 

valores formais, com o qual as formas geométricas se encaixaram como blocos, criando, quando 

sobrepostas, espaços simétricos e comunicantes com zonas de circulação, dando assim azo a 

soluções capazes de se adaptar às múltiplas possibilidades de solicitação da Arquitectura. (DREXLER, 

1977: 27-8)483 

 
Fig. 54. Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy. 
Encyclopédie Méthodique – Architecture. Tome I. 1788. 

                                                
 

483 Arthur DREXLER. 1977. “Engineer’s architecture: truth and its consequences”. In The architecture of the École des Beaux-Arts, Arthur 
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6.5    O PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E O PRELÚDIO ROMÂNTICO 

A fornalha política e social despoletada pela revolução de 1789 e a alteridade daí resultante, acalenta 

múltiplas aberturas de visão crítica que impedem uma formulação convergente do conceito de 

“gosto” em França ao longo do século XIX. Negativamente referendada pelos ideais liberais, a 

referência Clássica vê-se ainda mais fragilizada com a crescente consciência para a necessidade de 

“conservação” dos monumentos franceses, alvos do vandalismo revolucionário. Logo em 1790, o 

poder saído da revolução vai adoptar, (...) medidas imediatas, (...) para a salvaguarda do património 

nacionalizado, (CHOAY, 2010: 111)484 criando uma comissão especialmente encarregada da sua 

inventariação e conservação. Todavia, a instabilidade e a falta de condições iniciais, transformam o 

que é considerado um desígnio político, no pretexto cultural para um conjunto de manifestações 

críticas em defesa da valorização de um património arquitectónico, que na sua grande maioria 

provêm da Idade Média. 

A intelectualidade francesa começa a exprimir um gosto orientado para o Gótico. Autores como, 

François René Chateaubriand (1768-1848) no seu Génie du Christianisme, publicado prematuramente 

em 1802; Alexandre de Laborde (1773-1842) no extenso in-fólio, Les monuments de la France, classés 

chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques et de l'étude des arts, divulgado entre 

1816 e 1836; Charles Nodier (1780-1844) e Justin Taylor (1789-1860) através das Voyages 

pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, que acabarão editadas por um longo período, entre 

1818 e 1878; Arcisse de Caumont (1801-73) num cuidadoso ensaio Sur l’architecture du moyen-âge, 

apresentado em 1824; Victor Hugo (1802-85) na segunda versão da sua novela Notre-Dame de Paris 

1482, de 1932; ou ainda Jules Michelet (1798-1874) que oferece uma versão mística e filosófica do 

Gótico na sua Histoire de France, tornada pública em 1833, são todos eles apologistas da 

Arquitectura Gótica, considerando-a a genuína expressão da cultura nacional francesa, em antítese 

à importação do modelo Neoclássico de origem greco-romano.  

Assiste-se, assim, a um despertar romântico empenhado na procura da afirmação de uma 

Arquitectura “diferente” e “nova”, capaz de superar a concepção normativa da arquitectónica 

Clássica e com aptidão a poder reivindicar uma diferenciação ao nível dos princípios entre a 

estrutura construtiva e a forma de decoração exterior. Um momento de diferenciação, só possível, 

com as inovações tecnológicas produzidas pela Revolução Industrial e a aplicabilidade de materiais, 

como o ferro, em sistemas de construção mais complexos sem quaisquer precedentes no âmbito 

da historiografia da Arquitectura. Esta complexidade de fundo obriga a uma reanálise conceptual, 
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que ao confrontar-se com um quadro teleológico de reafirmação identitária e de fortalecimento 

das acções de conservação do património, acaba, não apenas, por valorizar positivamente o estilo 

Gótico como a génese de uma Arquitectura genuinamente francesa, na linha aliás do que fora 

defendido por anteriores autores como Cordemoy e Laugier, mas, também, procurar uma 

hermenêutica capaz de dar significado histórico-evolutivo às necessidades gnosiológicas do 

presente. 

Com a instauração em 1830 da Monarquia de Julho, o estímulo para a conservação do património 

entra numa nova etapa, com um aumento na demanda da participação especializada dos arquitectos. 

Porém, o ainda escasso conhecimento sobre a Arquitectura medieval, revela-se um obstáculo para 

os arquitectos locais, o que provoca grandes dificuldades na forma como estes lidam com as obras 

de restauro do património. Em resposta a esta inaptidão, o Estado nomeia, em 1834, o dramaturgo, 

historiador e arqueólogo Prosper Mérimée (1803-1870, “Inspecteur général des Monuments 

historiques”. Ele está ligado a um meio intelectual que pugna pela revalorização literária do Gótico, 

com uma sintaxe que resulta em fórmulas perfeitamente perceptíveis, capazes de influenciar 

directamente as instituições francesas responsáveis pela conservação do património. No início da 

década de 1840, a reorganização promovida por Mérimée no organismo que tutela, permite-lhe 

incluir na nova estrutura operacional um conjunto de arquitectos, sobretudo parisienses, avalizados 

pelos seus estudos sobre a Arquitectura da Idade Média. 

De modo concomitante, o passar dos anos, trás consigo, uma radicalização das posições à volta do 

Gótico dentro e fora da École. Os críticos vêem na adesão oficial da Académie e da École ao modelo 

do Renascentismo, uma forma de ditadura em matéria de doutrina que visa determinar a hegemonia 

do código Clássico. Assim, nesta disputa entre goticistas e classicistas, discute-se sobretudo, qual o 

modo mais apropriado para as operações da Arquitectura, tentando perceber se a validação destas 

se ajustam melhor aos princípios do Gótico ou aos da Arquitectura renascentista. 

A reforma do ensino empreendida por Napoleão III, em 1863, vai invalidar esta discussão de 

décadas, ao tomar uma posição política que resulta na derrota das posições goticistas, indicando a 

direcção a seguir pelo sistema formal de produção teórica da Arquitectura em França. Contudo, 

esta reforma do ensino dá expressão a muitas das críticas feitas à École, nomeadamente as que 

apontam lacunas no ensino e alegam uma falta de preparação dos arquitectos para o exercício da 

profissão. De entre os críticos destaca-se curiosamente Viollet-le-Duc, indicado, com a reforma 

napoleónica, para a cátedra de História da Arte e de Estética na École des Beaux-Arts. 
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6.6    VIOLLET-LE-DUC. ARQUÉTIPO E COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA 

A posição teórica de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-79) encontra o seu significado no 

contexto da ambivalência da discussão entre o Clássico e o Gótico na Arquitectura francesa a 

meados do século XX. Oriundo de um meio burguês que cultivava as artes e a cultura, Viollet-le-

Duc quando termina os estudos gerais, recusa, contrariando a vontade familiar, o ingresso na École 

des Beaux-Arts que considera ultrapassada e reaccionária. Ele vai procurar assimilar a pragmática 

arquitectónica percorrendo um caminho não académico, precisamente no momento em que se dá 

profundidade ao debate sobre as artes e a Arquitectura, sobre a importância da sistematização na 

formação do arquitecto e se assiste à proliferação das revistas especializadas. Entre 1831 e 1833, 

ele viaja pela França em estudo, cumprindo, assim, um desejo pessoal de contacto com a realidade 

arquitectónica do país. Estas jornadas proporcionam-lhe uma experiência e conhecimento renovado 

da Arquitectura medieval francesa. Quando em 1836, parte para Itália, Viollet-le-Duc vai à procura 

de outras referências, as da Arquitectura da Antiguidade Clássica. No regresso ao fazer uma análise 

comparada dos dois estilos arquitectónicos, Viollet-le-Duc percebe que no juízo dicotómico há 

princípios verdadeiros que persistem; por trás da adequação da forma à função, da estrutura à 

forma e da ornamentação ao conjunto, em emancipação com relação ao estilo adoptado, levando-

o a questionar a maneira como tem orientado o seu apego apriorístico pela Idade Média e em 

particular pelo Gótico. 

Não obstante os seus argumentos conformarem uma nova forma de dogmatismo, estas inquietudes 

indicam também o elevado grau de complexidade na construção do pensamento de Viollet-le-Duc, 

a quem Summerson compara em grandeza, a outro eminente teórico na História da Arquitectura 

europeia, Leon Battista Alberti, considerando-o como tal, (...)uma figura de considerável importância, pois 

ele é o último grande teórico no mundo da arquitectura, cujas concepções levam a que hoje, (...) o arquitecto 

moderno ainda se debruce profundamente sobre as verdades que ele expôs. (SUMMERSON, 1998: 135)485 Os 

seus pontos de vista vão surgindo e amadurecendo de forma diacrónica, por intermédio das 

primeiras encomendas de restauro obtidas com o auxílio de Mérimée, um amigo presente no seu 

círculo familiar, ou a partir de 1844, pela publicação de artigos na revista Annales Archéologiques, 

onde defende com fervor o seu gosto pelo Gótico. Assimilados os princípios para a formulação de 

um sistema teórico próprio, Viollet-le-Duc conheça a publicar as suas ideias em duas obras 

fundamentais: entre 1854 e 1868, o Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe 
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siècle, onde expõe os conceitos por ordem alfabética; [Fig.55] e de 1863 a 1872, os Entretiens sur 

l’architecture, em que procura fazer o enquadramento num contexto histórico. 

A História da Arquitectura elaborada por Viollet-le-Duc é divergente da análise feita por um 

historiador, pois envolve a construção semântica de um agregado estilístico, em parte conduzido, 

pela visão idealizada produzida pelos românticos sobre a Idade Média. Partindo de um ponto de 

vista histórico-evolutivo da arte, ele promove uma inversão nos argumentos que tinham sido usados 

tradicionalmente na afirmação do vínculo com o passado, e que, ontologicamente estão em 

consonância com a nova perspectiva holística do século XIX, marcada pela necessidade da afirmação 

de uma narrativa discursiva de ruptura, capaz de rivalizar com a grande referência Clássica.486 Daí 

o Gótico de mediados do século XIII, ser visto por Viollet-le-Duc, como o culminar de um 

apuramento artístico que não teria continuidade no ulterior Renascimento, assinalado por ele, 

como uma época de decadência. O Gótico constitui, deste modo, um princípio; um princípio 

arquitectónico intemporal que encontra a sua perfeição na estrutura gótica. Ele apenas pode ser 

identificado por intermédio da análise da sua estrutura, pois é nela que a reflexão do princípio 

racional se projecta. O “arquitecto restaurador”, tem sobretudo, que ser um “arquitecto 

construtor”, pois se a História é importante, é o Gótico enquanto estilo que regista o aion histórico. 

Mas como é um princípio vivo, ele está ligado, também ao presente e ao futuro. É então a 

interpretação da sua execução estrutural, técnica e arquitectónica, que liga o princípio 

diacronicamente a uma época. 

Uma execução técnica do princípio que no passado eventualmente sofreu restrições e falhas, que 

na erosão da linha do tempo, comprometem a funcionalidade e a segurança do património edificado. 

Por isso, Viollet-le-Duc sustenta que o arquitecto ao proceder a um restauro, tem que elevar o seu 

conhecimento para lá da mera consciência histórica. O arquitecto não pode ser unicamente um 

estudioso do passado, ele carece igualmente das competências de um construtor munido com as 

aptidões analíticas e os conhecimentos estruturais e técnicos, capazes de, através da sua 

racionalidade, identificar o princípio na estrutura e actualizá-lo na sua execução, aperfeiçoando-o e 

corrigindo-o nas restrições existentes e provocadas pela execução do princípio no passado. Ao 

actuar no domínio da restauração do património medieval, Viollet-le-Duc acredita que está a 

introduzir com o princípio Gótico, um moderno instrumento didáctico de reactivação do passado, 

por forma a que este se torne mais atraente e credível junto dos seus contemporâneos. Para Viollet-

le-Duc, restaurar, ultrapassa a transitoriedade do momento e desafia a hodiernidade: A palavra e o 
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assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo num estado 

completo que pode não ter existido nunca num dado momento. (VIOLLET-LE-DUC, 1866: 14)487 

Todavia, reanimar e atribuir coerência ao passado Gótico, que até então fora repudiado pela 

hegemonia cultural da referência Clássica, impõe à partida uma necessidade epistemológica 

qualitativa de teorização. Viollet-le-Duc no prefácio do Volume I do Dictionnaire raisonné, deixa logo 

claro o contexto do seu novo enfoque estilístico. Ele está centrado na exposição dos motivos para 

a existência destas formas, nos princípios formais que as levaram a ser aceites, na tradição e nas 

ideias que envolveram o seu aparecimento, de modo a poder levar a cabo o correcto estudo e 

restauro de alguns dos mais belos monumentos da Idade Média. Uma consciência contemporânea 

com efeito prático no estudo da Arquitectura: É neste impulso empenhado desde a origem, com prudência, 

que nós devemos a preservação dos exemplos da nossa arquitectura nacional, uma ditosa revolução no âmbito dos 

estudos da arquitectura. (VIOLLET-LE-DUC, 1854: II)488 O Gótico, para ele compreendido como um estilo 

nacional, não é apenas a manifestação da alma da nação, é, igualmente, um princípio de unidade e 

de desenvolvimento regular e lógico. 

Viollet-le-Duc valoriza as idiossincrasias da ontologia histórica da Arquitectura, mas, as suas 

implicações ônticas sobre os desdobramentos éticos, políticos e etnográficos, não são capitais para 

o seu interesse cognitivo, pois o que ele vê na Arquitectura Gótica, é uma racionalidade própria de 

uma sociedade democrática com potencial paradigmático de influência sobre o presente. Ele não 

pretende imitar ou copiar o Gótico de uma forma passiva, o seu foco de atenção está virado para 

os princípios racionais presentes na concepção do estilo: O estudo da arquitectura gótica é eminentemente 

útil (...) o que exigimos não é o ensino das formas, mas sim a análise dos princípios. (VIOLLET-LE-DUC, 1854: X)489 

São esses princípios que lhe permitem interpretar o progresso tecnológico do seu tempo como 

uma das consequências do desenvolvimento do Gótico. Um fomento do Gótico, ligado a uma nova 

concepção da arte, que na sua dimensão revolucionária e republicana, está subordinada aos instintos 

das massas e deve englobar todos os campos da acção criativa, e que, através dos princípios do 

Gótico invoca, um princípio verdadeiro, com comutações morais e éticas sobre a sociedade. 

Na exposição das etapas do desenvolvimento da Arquitectura, Viollet-le-Duc encara 1260 como o 

limiar da excelência do Gótico, pois, é sua a convicção, de que a partir desta data, dá-se início a um 

recuo na forma lógica e coerente de utilização dos materiais. Considerada a catedral Gótica como 

a primeira e melhor demonstração do espírito moderno na Arquitectura. A análise secularizada da 

catedral Gótica, revela-lhe uma tectónica que atribui uma nova racionalidade à forma de condicionar 
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a construção e aplicar os materiais. A introdução do secularismo na equação histórico-científica, 

dessacraliza a simbólica religiosa da catedral Gótica, e reorienta metodologicamente a análise para 

a substância estrutural da Arquitectura. Kevin Murphy vê nesta postura de Viollet-le-Duc, a 

episteme de um novo redimensionamento conceptual: Viollet-le-Duc ajudou a reconceptualizar 

ideologicamente a arquitectura gótica, enfatizando o seu aspecto estrutural, ele tornou possível ver uma igreja ou 

catedral medieval, não como um local religioso, mas como uma sala de reunião, não como um santuário para o 

Cristianismo, mas como um monumento ao génio da arquitectura francesa. (MURPHY, 2000: 33)490 

Alguns dos conceitos funcionais desenvolvidos durante o século XVIII, como o cuidado com as 

características dos materiais, a noção de ordem construtiva ou a planificação do espaço, vêem 

reforçado o seu valor heurístico no discurso de Viollet-le-Duc. Na abertura do Volume IV, dedicado 

à Construction, a Arquitectura é apresentada como um fenómeno quase exclusivamente de ordem 

construtiva. Viollet-le-Duc estabelece uma relação directa entre a construção e as suas restrições 

técnicas e sociais: Construir, para o arquitecto, é empregar os materiais, na razão das suas propriedades e da sua 

natureza própria, com a ideia preconcebida de satisfazer a uma necessidade pelos meios mais simples e mais sólidos; 

de dar à coisa construída a aparência de durabilidade, das proporções adequadas submetidas a certas regras impostas 

pelos sentidos, o raciocínio e o instinto humanos. Os métodos do construtor deverão, por isso, variar em função da 

natureza dos materiais, dos meios de que ele dispõe, das necessidades que devem satisfazer e do meio cultural em 

que ele nasceu. (VIOLLET-LE-DUC, 1859: 1)491 As regras que governam a utilização dos materiais, são 

princípios constantes da Arquitectura que se diferenciam dos princípios variáveis relativos aos 

factores históricos e sociais presentes em qualquer que seja o espaço epistémico. 

A Arquitectura expressa, assim, a vontade de afirmação de uma determinada estrutura social. De 

resto, já no passado, teóricos como Sulzer, Milizia ou Ledoux tinham abordado a importância do 

social na Arquitectura. Porém as referências das concepções teóricas de Viollet-le-Duc, são mais 

modernas, surgem da filosofia e sociologia positivistas de August Comte (1798-1857) e da teoria 

determinista de Hippolyte Taine (1828-93).492 À influência do meio na origem e na tangibilidade das 

artes e do pensamento, Viollet-le-Duc vai adicionar a relevância peculiar da História. Através do 

meio e da História, ele encaminha a sua indagação para a génese e o desenvolvimento dos factos. 

As formas da Arquitectura são encaradas como uma consequência do meio geográfico, social e 

cultural, em cuja evolução foi determinante a dualidade entre o princípio de desenvolvimento 

interno e a interacção com o meio, certificada pela chancela da História. A dualidade torna-se mais 

clara, quando Viollet-le-Duc após a tradicional anotação vitruviana, define a Arquitectura: Arte de 
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construir. A arquitectura é composta de dois elementos, a teoria e a prática. A teoria compreende: a arte propriamente 

dita, as regras inspiradas pelo gosto, baseadas nas tradições, e a ciência, que se pode demonstrar por fórmulas 

invariáveis, absolutas. A prática é a aplicação da teoria às necessidades; é a prática que submete a arte e a ciência à 

natureza dos materiais, ao clima, aos costumes de uma época, às necessidades do momento. Ao considerar a 

arquitectura dos começos de uma civilização que sucede a outra, é preciso necessariamente ter em conta, por uma 

parte, as tradições e, por outra, as novas necessidades. (VIOLLET-LE-DUC, 1854: 116)493 Esta definição difere 

da interpretação Clássica das relações entre teoria e prática. A teoria deixou de ser uma exegese 

que dá significado à prática, adquirindo, pelo contrário, uma omnisciência capaz de ser aplicada pela 

prática às necessidades gerais e particulares da Arquitectura. Entre estas necessidades está a 

natureza dos materiais, que Viollet-le-Duc considera determinante no momento da escolha das 

formas: (...) a forma não é senão a consequência da lei matemática, regressando ao clímax do Gótico, para 

substanciar a afirmação, (...) a arquitectura francesa do século XIII adopta formas diversas em razão das 

necessidades às quais ela deve satisfazer, mais ainda, nós vemos que ela se submete aos materiais que emprega. Se 

é um edifício de tijolo, de pedra ou de madeira que ela ergue, ela dá a cada uma dessas construções uma aparência 

diferente, aquela que mais convier à natureza dos materiais de que dispõe. O ferro forjado, o bronze e o chumbo, mas, 

também, (...) a madeira, o mármore, a terracota, as pedras duras ou permeáveis, de dimensões diferentes, comandam 

as formas próprias a cada um desses materiais. (VIOLLET-LE-DUC, 1854: 153-4)494 

Nos Entretiens sur l’architecture, Viollet-le-Duc dá maior alcance ao seu pensamento teórico, 

combinando as diferentes temáticas agregadas à disciplinaridade arquitectónica. Segundo Choay, 

esta postura mostra alguém comprometido com a sua hodiernidade: A leitura dos Entretiens sur 

l’architecture revela que o desenhador incomparável das antiguidades romanas, o medievalista formado pelo Cours 

d’antiquités de Arcisse Caumont, o fino conhecedor do Renascimento italiano, dedicou a segunda parte da sua carreira 

a uma aposta no presente e à investigação de uma hipotética arquitectura moderna. (CHOAY, 2010: 161)495 Sem 

se preocupar com uma sistematização histórica rigorosa, a obra procura combinar a História da 

Arquitectura com a discussão das questões conceptuais e tipológicas. O seu autor acredita no 

progresso tecnológico, pois vê no Gótico, que defende, um carácter artístico congruente com a 

razão, capaz de suscitar a adopção de novos materiais e métodos construtivos. Reconhece a 

importância crescente da indústria, sugerindo, em caso de exequibilidade, a pormenorização dos 

materiais para a construção, no local da produção por forma a evitar desperdícios desnecessários 

com os consequentes custos de transporte e de remoção dos excedentes da obra. 

A visão progressista de Viollet-le-Duc, sustenta e incentiva o aparecimento de novos materiais que 

na sua acção estrutural sejam melhores aos tradicionalmente usados. Apela igualmente à inovação 

tecnológica e à oportunidade de projectar estruturas, capazes de estimular os industriais a fabricar 
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novos materiais e dar novos formatos aos actuais. Esta demanda por novos materiais, procura 

responder à exploração dos limites das propriedades de resistência intrínseca dos materiais e à 

enorme vantagem estática do Gótico, ao substituir o sistema de estabilidade inerte pelo princípio 

do equilíbrio das forças. As ideias promovidas por Viollet-le-Duc convergem com muitas das teses 

naturalistas e cientificas do século XVIII, e são, uma antevisão das teses e das práticas do 

funcionalismo no futuro. Ao pretender a compreensão da forma através do cálculo matemático, ele 

estabelece uma relação entre racionalismo, funcionalismo e tectónica, permitindo que, a cada 

edifício se possa dar uma aparência distinta em acordo com a natureza dos materiais que comandam 

a essencialidade da sua forma. Fil Hearn, vê neste paradigma da formulação racional, a confirmação 

de uma preocupação ética: Para Viollet-le-Duc a racionalidade era um preceito melhor que a honradez para 

conceptualizar a estrutura num projecto. (...). Pensava que a estrutura, como uma máquina, devia ter apenas as peças 

necessárias para a sua estabilidade e a sua função; e também que cada elemento devia ir unido ao seguinte e 

encaixado no todo de um modo análogo à composição de um organismo. Ainda que nem todos os elementos estruturais 

estivessem que estar à vista, a sua presença podia e devia estar implícita. (HEARN, 2006: 226)496 

Para Viollet-le-Duc, uma construção desenhada racionalmente não tem que ser obrigatoriamente 

bela, contudo, nenhum edifício pode ser belo se a sua estrutura não está desenhada racionalmente. 

A expressão “a forma segue a função” que tornou Louis Sullivan famoso, parece adquirir aqui, um 

proto-significado na sua relação com o tipo de configuração estrutural, testemunhando, assim, a 

responsabilidade crítica que os conceitos de Viollet-le-Duc tiveram na elaboração heurística da 

Arquitectura Moderna do século XX. Já no passado autores, como Rondelet ou Reynaud, tinham 

valorizado a utilização do ferro como material de construção, todavia, será Viollet-le-Duc a juntar 

ao interesse pelo material, o reconhecimento idiossincrásico das suas propriedades singulares e 

estéticas. Ele vai reiteradamente propor a utilização do ferro em substituição de partes da alvenaria 

nas estruturas, pois considera, que isso permite aos arquitectos criar espaços mais amplos, 

recorrendo a uma construção mais leve e resistente. [Fig.56] Uma economia de meios, 

conceptualmente alcançável com maior facilidade, quando se utilizam os materiais mais convincentes 

para uma determinada tarefa. Os mesmos materiais, que as máquinas podem fabricar de forma 

industrial, assegurando uma qualidade uniforme, numa escala que reduz a necessidade de mão de 

obra e, que, por conseguinte, diminui os custos da construção. As máquinas, que adopta como os 

exemplos dos novos processos racionais de produção, são para Viollet-le-Duc a expressão do estilo 

pleno da sua época, tendo no campo da Arquitectura como signo desse carácter o Gótico, que 

tanto apoia: A locomotiva é quase um ser vivo, e a sua forma exterior não é senão a expressão da sua potência. 

Uma locomotiva tem, pois, um estilo (...) a fisionomia verdadeira da sua energia brutal. (VIOLLET-LE-DUC, 1863: 
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186)497 Um pensamento que aparentemente auspicia o espírito que conduzirá, no início do século 

XX, ao manifesto futurista de Fillippo Marinetti e sobretudo à máquina de habitar de Le Corbusier. 

Apesar das concepções teóricas de Viollet-le-Duc estabelecerem um novo quadro de referência 

que perspectiva a superação dos fundamentos do historicismo e do ecletismo dos arquitectos da 

época, a sua estigmatização de todas as formas de cópia ou mimese do passado, vai esbarrar com 

o paradoxo da conservação das referências medievais nas suas próprias obras, acabando por 

condicionar a Arquitectura à dicotomia entre o racional e o nacional. São contradições que 

decorrem de um desejo militante de sublinhar o carácter absoluto do Gótico, e que são capazes de 

levar a Viollet-le-Duc, no seu figurino argumentário, a expressar uma inusitada idiopatia pela 

Arquitectura dos engenheiros, apenas para censurar os arquitectos, que acusa de, (...) aplicar 

timidamente os novos meios nas velhas formas, (VIOLLET-LE-DUC, 1872: 90)498 quando na verdade, também 

ele, o faz recorrentemente. As suas teorias radicais não conseguem reproduzir novas ideias formais, 

acabando por originar um aprofundamento estilístico pernicioso, que desacredita o Gótico da sua 

pretensa conversão num princípio tecnológico mais evoluído. A racionalidade do discurso de 

Viollet-le-Duc, é sobretudo uma reacção à retórica do ensino da teoria nas Beaux-Arts, reveladora 

da relação tensa do momento para com o carácter a dar à concepção histórica da Arquitectura no 

futuro. Na realidade, Viollet-le-Duc fica prisioneiro e condicionado pela sua própria concepção 

teórica, nos seus restauros, ele limita-se a utilizar argumentos que redundam num historicismo 

ahistórico. Daí ele empregar, não só, uma racionalidade pragmática dirigida ao método, mas, 

analogamente, uma racionalidade conceptual. 

Com efeito, o que fascina em Viollet-le-Duc, retrospectivamente, é sobretudo esta sua relação com 

a ideia, com toda uma concepção que ilumina e orienta a execução e a tecnicidade dos métodos, e 

que lhe permite formular uma teoria da Arquitectura activa e criadora da História. Ele é diligente 

nas suas posições, conferindo-lhe a possibilidade de formulação de uma teoria evolucionista da 

Arquitectura, que não vive em conflito com o conceito da História que faz dela um fluxo 

civilizacional contínuo e permanente. Aludindo a importância do pensamento de Viollet-le-Duc na 

discussão do valor artístico da Arquitectura no século XIX, Maria J. Madeira Rodrigues sintetiza 

assim o seu carácter: (...) consistente e ousado defensor de uma hodiernidade, sensível às potencialidades estéticas 

e estruturantes de novos materiais que considera inseríveis numa tradição racionalista, remetida a um quase arquétipo 

gótico e resultando na definição de arquitectura prioritariamente como construção. (RODRIGUES, 2002: 83)499 A 

passagem de Viollet-le-Duc pela concorrida cadeira do ensino da teoria nas Beaux-Arts teve, no 

entanto, uma vida curta. Perante as vozes de resistência que o acusam de ser um símbolo da 

                                                
 

497 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC. 1863. Entretiens sur l’architecture. Vol. I. Paris: A. Morel et Cª, Éditeurs 
498 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC. 1872. op. cit. Vol. II 
499 Maria João Madeira RODRIGUES. 2002. O Que é Arquitectura. Lisboa: Quimera 



 p.218 

estratégia de ingerência do governo no campo da arte, ele opta, rapidamente, por retirar-se do 

ensino. A École transforma-se, progressivamente, no baluarte institucional de um código plástico 

classicisante, favorecido e praticado pelos seus arquitectos mestres. Um preceito pedagógico, que 

vai garantir o sucesso da difusão internacional do “estilo Beaux-Arts”, influenciando decisivamente o 

ensino da Arquitectura, como foi o caso português. O ensino de Arquitectura estruturado e 

caracterizado pela dialéctica doutrinal, vê-se, então, esvaziado da sua substância formal, passando a 

ser sujeito a um método prático de composição progressivamente mais autónomo. 

 
Fig. 55. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de 
l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Vol. VI. 1863. Método 
medieval de construção com grua 

 

 
Fig. 56. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Entretiens sur 
l’architecture. Vol. I. 1863. Composição em alvenaria e ferro  
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6.7    CHOISY. A FORMA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA TÉCNICA 

Algumas décadas depois, porém, a intrincada concepção da História e os argumentos 

arquitectónicos usados por Viollet-le-Duc, determinados heuristicamente em parte pelo 

romanticismo, recuperam o seu significado inicial, através da simplificação da sua formulação 

racional. O responsável por este feito é um engenheiro de formação, Auguste Choisy (1841-1909), 

que em 1899, publica em dois volumes a Histoire de l’architecture, onde procura fazer uma exegese 

de toda a História da Arquitectura, como um continuum de desenvolvimento tecnológico que 

ontologicamente vai desde a pré-história até ao presente. Tal como Viollet-le-Duc, também ele, 

considera que há factores constantes e variáveis que determinam a Arquitectura, contudo, são as 

consideração de ordem construtiva, aquelas que assumem a maior relevância na sua historiografia 

arquitectónica, pois como destaca Reyner Banham, a visão que Choisy tem da História da 

Arquitectura é eminentemente técnica: O seu livro é história, mas história com um único tema – a forma como 

consequência lógica da técnica -, tema que faz que a arte da arquitectura seja sempre, e em todas as partes, idêntica. 

(BANHAM, 1985: 37)500 

Apesar do significado atribuído ao clima, às formas de vida, ao tecido social e à tradição, na 

formatação das diversas matrizes arquitectónicas, Choisy correlaciona teleologicamente a boa 

Arquitectura com a boa construção, encarando a sucessão temporal dos estilos como as formas de 

expressão tectónica de uma sociedade em confronto com o seu contexto físico. É uma tese 

fundamental da História que parte de uma análise simplificada, para mostrar como cada uma das 

civilizações, submetida a determinadas condições geográficas e materiais, conheceu a excelência ao 

expressar colectivamente a sua essência na forma tectónica. A Arquitectura é, assim, a expressão 

desta síntese determinada pela tecnologia, assumindo-se como a lei tangível que qualifica e atravessa 

a ucronia de toda a Arquitectura no cronos da humanidade. Na conclusão do primeiro parágrafo 

sobre as idades pré-históricas, Choisy é peremptório na afirmação: Em todos os povos, a arte passará 

pelas mesmas alternativas, obedecerá às mesmas leis: a arte pré-histórica parece incorporar todas as outras no seu 

gérmen. (CHOISY, 1899a: 1)501 

Em cada uma das suas sínteses históricas, Choisy introduz como antecedente lógico os materiais e 

os aspectos técnicos de ordem construtiva. Os parágrafos são breves de texto curto, redigido para 

uma exposição directa do ponto de vista do autor, funcionando como suporte didáctico das 

ilustrações. De acordo com Frampton, (...) excessivamente simples, (FRAMPTON, 1999: 65)502 a forma 
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acessível de consulta da Histoire de l’architecture permite perscrutar 1700 desenhos gráficos, 

homogeneizados no estilo por Choisy, em conformidade com uma fórmula de representação 

abstracta que combina em projecção isométrica, a planta, o corte e o alçado numa só imagem, 

suprimido os detalhes e oferecendo ao leitor um diagrama claro e de compreensão imediata da 

estrutura construída. [Fig.57] Esta objectividade das ilustrações, vai reduzir a Arquitectura que 

reproduz, à pura abstracção, oferecendo assim uma nova construção lógica com grande poder de 

atracção sobre os pioneiros do Movimento Moderno, em pleno virar do século. Ao fazer o 

testemunho deste fenómeno metonímico, Reyner Banham vaticina: (...) foi esta qualidade abstracta, esta 

construção lógica que superava os acidentes do aspecto exterior, e o elegante desenho a branco e negro sobre a 

página, o que atraiu até essas ilustrações a geração nascida na década de 1880-1890, essa geração que – fora da 

arquitectura, ainda que sem perder nunca o contacto com ela – contribuiria também à consolidação da arte abstracta. 

Le Corbusier, pelo menos, fê-las suas, referindo-se às ilustrações, e utilizou muitas delas no L’Esprit Nouveau, 

através do qual adquiriram nova e mais ampla circulação. (BANHAM, 1985: 39)503 

Com respeito às proporções e à escala, Choisy introduz no discurso teórico, argumentos que se 

revelarão fundamentais no momento da afirmação dos novos processos mentais do Moderno. Ao 

questionar as leis das proporções, Choisy interroga-se: As proporções dos edifícios são regidas por essa 

vaga sensação de harmonia que denominamos de gosto, ou então elas resultam de procedimentos de traçado definido 

e metódico? (CHOISY, 1899a: 51)504 Apostado na substanciação de um processo metodológico, ele 

encontra a justificação nos sistemas modulares; que nos egípcios se revelou nas dimensões do tijolo, 

(...) uma medida comum, um "módulo" obrigatório, (CHOISY, 1899a: 52)505 e nos gregos se evidenciou no 

diâmetro das colunas, pois, (...), Seja qual for a ordem arquitectónica adoptada, que o edifício seja jónico ou dórico, 

os textos estabeleciam que o módulo se deduzia do raio da coluna, (CHOISY, 1899a: 385)506 e na Idade Media, 

a partir do Gótico se destacou na adopção das medidas humanas, em que, (...) cada elemento do edifício 

tem as suas dimensões reguladas pela altura humana. (CHOISY, 1899b: 408)507 Choisy deduz, assim, uma 

conexão entre módulo e escala que traduz a sua visão funcionalista da Arquitectura: Parece que, numa 

obra de arquitectura, alguns elementos deverão conservar, qualquer que seja a grandeza do edifício, uma dimensão 

quase invariável: levando as coisas pelo lado puramente utilitário, a altura de uma porta não teria outro critério que a 

altura do homem ao qual ela dará passagem; os degraus de uma escadaria planeiam-se na conformação do homem 

que as deverá vencer. (CHOISY, 1899a: 401)508 Tal como Le Corbusier reconheceu mais tarde, o sentido 

ontológico e por extensão o valor atribuído ao módulo por Choisy, trouxe-lhe o estimulo teórico 

para o desenvolvimento do conceito do “Modulor”, um dos ícones gráficos mais celebrados pelo 

Movimento Moderno. Condicionado pelo espírito do seu tempo, Choisy procura na História a 
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justificação para o seu interesse particular por alguns materiais e processos construtivos. Isso 

mesmo manifesta ao tratar das voluptas do capitel coríntio. Para ele, o capitel primitivo é uma obra 

de ourivesaria em que as voluptas foram obtidas enrolando uma lâmina de metal, devido à grande 

dificuldade em cinzelá-las na pedra. Uma tradição construtiva com recurso ao revestimento 

metálico nos capitéis, racional e tão antiga, que é constante desde os tempos do Império Romano, 

pois já, (...) Plínio nos dá conta de que existiam capitéis decorados em bronze no Panteão de Roma. (CHOISY, 

1899a: 372)509 

Além da idiopatia pelos elementos metálicos, Choisy partilha igualmente o racionalismo estrutural 

de Viollet-le-Duc e o seu entusiasmo encomiástico pelo Gótico. Ele acredita que a chegada do 

Gótico trouxe consigo o triunfo da lógica, um momento particular na História da Arquitectura, em 

que a estrutura vai adaptar-se às leis que regem a função: A arquitectura adopta passos livres desconhecidos 

na época romana. A nova estrutura é o triunfo da lógica na arte; o edifício torna-se um ser organizado em que cada 

parte é um membro, que tem a sua forma regulada já não a partir de modelos tradicionais, mas pela sua função, e 

somente pela sua função. (CHOISY, 1899b: 141)510 No que se refere à decoração plástica da 

Arquitectura, Choisy vê nos elementos decorativos das formas Góticos um exemplo de concepção 

abstracta. A forma tem na sua estrutura a expressão de uma ideia, pelo que, (...) a análise dos meios 

decorativos não pode ser mais que um complemento do estudo dos processos de construção. (CHOISY, 1899b: 

339)511 Choisy considera que cronologicamente as mudanças estilísticas, não se manifestaram de 

acordo com os caprichos de uma moda mais ou menos arbitrária, as suas variações não são outras 

senão as dos processos: (...) o ornamento, nos seus mínimos detalhes, resulta da própria construção, e a lógica dos 

métodos afecta a cronologia dos estilos. (CHOISY, 1899b: 339)512 

A concepção histórica da Arquitectura desenvolvida por Choisy é liofilizada por um chauvinismo 

interpretativo eminentemente francês, tendo esta afirmação, provavelmente como referência mais 

expressiva, a atitude indiferente como ele trata o importante período do Renascimento italiano. 

Choisy admite que a Arquitectura na Europa dos séculos XVII e XVIII, se reparte entre as 

autoridades da Itália e da França contemporâneas, mas, realça que no geral, (...) são as influências 

francesas que predominam. (CHOISY, 1899b: 739)513 Na sua opinião, é precisamente na França, do último 

terço do século XVII, que se começa a assistir ao “relaxamento” no gosto em Arquitectura, um 

início da decadência disciplinar, fruto da imposição pelo Ancien Régime de um estilo oficial que deseja 

instituir através da Academia da Arquitectura, criada por Colbert em 1671, um ensino teórico capaz 

de ultrapassar as lacunas da aprendizagem, mas, que, na prática, ao apoiar-se unicamente na 
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publicação dos monumentos da Antiguidade Clássica, desenhados pelos arquitectos enviados a 

Roma, em vez de estimular a arte e elevar a condição de quem os faz, produz mediocridade, pois 

com esta, (...) arte antiga não se recupera nem entusiasmo nem juventude. (CHOISY, 1899b: 737)514 

Esta Arquitectura mimética e de aparato, segundo Choisy, apenas irá desaparecer com a Revolução, 

que ao pretender romper epistemologicamente com o passado, promove uma sociedade nova 

preocupada, igualmente, no processamento de uma arte nova. Conduzida reactivamente pela 

hermenêutica das descobertas de Paestum e Pompeia, da expedição ao Egipto, da recuperação dos 

modelos Romanos e dos pastiches da Idade Média, na Arquitectura, (...) os tipos apenas mudam, diria-se 

uma arte reduzida a viver nas profundezas do passado aguardando a aparição de uma ideia original, de um princípio 

que lhe seja próprio. (CHOISY, 1899b: 762)515 Um esprit noveau que só pode relevar-se com uma nova 

linguagem formal, radicada tecnicamente, na (...) introdução de um material novo no esqueleto dos nossos 

edifícios, o ferro. (CHOISY, 1899b: 763)516 Para Choisy as leis da estática introduzidas com o ferro, 

suscitam, a partir de agora um novo sistema de proporções, (...) onde as leis da harmonia não serão outras 

que as da estabilidade. (CHOISY, 1899b: 764)517 Uma logicidade que no quadro da criação arquitectónica 

abre o caminho a novas possibilidades tipológicas, pois como parece já pressagiar Choisy, a História 

do século XX, irá provar que esta tectónica ainda nos primórdios, revelar-se-á, mais do que uma 

simples promessa, constituindo a base ontológica onde se apoiará todo o pensamento da 

Arquitectura Moderna. 

Ao reduzir a Arquitectura às suas estruturas lógicas, a Histoire de l’architecture de Choisy permite 

simplificar a forma de análise teórica. Preferindo um método comparativo e uma forma de projecção 

que possibilita, em simultâneo, uma representação e uma classificação da essência da construção, 

Choisy prova que os métodos ortográficos e perspectivos convencionais estão desajustados em 

relação às exigências tecnológicas de um tempo que pede uma técnica gráfica de projecção, onde 

se agregue a representação da forma e da estrutura. [Fig.58] São estas abstracções tipificadas da 

forma-estrutura, as que irão exercer uma ampla influência entre os arquitectos comprometidos 

com a cultura da Era Industrial, desde Le Corbusier passando por Louis Kahn até Tadao Ando ou 

Siza Vieira. Fruto da cronologia histórica do século XIX, Choisy acaba por reunir os modelos das 

plantas tipológicas de Durand com o racionalismo estrutural de Viollet-le-Duc. Ele é provavelmente 

o último grande teórico que defende o ideal greco-gótico, fazendo a síntese fundamental para que 

se abrissem as portas ao mito moderno de que só existe uma forma capaz de representar com 

autenticidade o contemporâneo. Isso mesmo pensa Frampton: Empregando a isometria vista desde cima, 

aonde o volume corpóreo e os seus suportes colunários aparecem representados de forma homogénea, Choisy parece 
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ter antecipado o betão armado como a única técnica capaz de superar o antigo cisma, fundindo numa só entidade as 

duas grandes linhas da cultura edificadora ocidental. (FRAMPTON, 1999: 66)518 

Mais além da instância ética da propriedade da metodologia utilizada, Choisy dá o impulso que 

permite estabelecer uma verdadeira hierarquia na composição, um novo quadro de referência para 

se chegar à depuração formal e elevar o nível da leitura crítica, através da fusão da racionalidade da 

estrutura e do seu uso como princípio estético, com consequências linguísticas inquestionáveis na 

produção da nova Arquitectura, pois o mundo da razão passa a coincidir com o mundo da técnica. 

 

 
Fig. 57. Auguste Choisy. Histoire de l’architecture. Vol. I. 1899. Primeira 
vista do Pártenon 

 

 
Fig. 58. Auguste Choisy. Histoire de l’architecture. Vol. II. 1899. 
Igreja de Saint-Généroux  
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7    A CONSTRUÇÃO TEÓRICA ALEMÃ NO SÉCULO XIX 

 

Ao longo do século XIX a produção teórica da Arquitectura será submetida na Alemanha a múltiplas 

e heterogéneas influências. A meados do século XVIII, o arcaísmo grego começa a exercer uma 

importante influência sobre o imaginário cultural alemão, no entanto, esta grandeza nostálgica e 

insuperável da arte grega, não são capazes de substituir a actualidade das propostas liberais da 

Ilustração francesa, ucronicamente mais ajustadas, na busca dos processos mentais e ideias que 

constituem os verdadeiros alicerces e fundamentos éticos da construção teórica alemã do primeiro 

terço do século XIX. Em parte, ainda dependente do sistema de pensamento arquitectónico francês, 

na realidade, a teoria da Arquitectura alemã vai revelar-se mais descentralizada e pragmática na sua 

substância, pois não existe ainda na Alemanha uma instituição que corresponda nas directrizes 

programáticas à École des Beaux-Arts de Paris.519 Ao carácter essencialmente normativo da teoria 

arquitectónica francesa, a congénere alemã contrapõe um fundamento classicista modesto, apoiado 

no pensamento de Winckelmann que, de um modo tangencial, apenas havia tecido algumas 

considerações sobre a Arquitectura. A turbulência que nos princípios da década de 1830, envolve 

o debate dentro da École des Beaux-Arts, marca o início lento do declínio da instituição e da 

preeminência da sua base escolástica no alinhamento central da teoria da Arquitectura na Europa. 

Neste horizonte de desafio e mudança, em 1830, poucos suspeitariam que até ao final do século, a 

Alemanha, um país ainda rural e dividido, dominaria o universo teórico europeu. 

Uma afirmação de hegemonia notável, quando conhecemos historicamente, as vicissitudes por que 

passou a nação germânica e, o quão tarde conseguiu formar uma linha de pensamento autónoma. 

O provincianismo artístico da Alemanha no século XVII e início do XVIII, é um reflexo directo da 

sua divisão política e económica. Neste período, a Alemanha não existe enquanto país, ela é uma 

agregação de origem medieval que reúne mais de 300 Estados e cidades, nominalmente 

confederadas sob a égide do antigo Reich, ou Sacro Império Romano. São entidades de estrutura 

ainda feudal, que nem sempre partilham a língua alemã, católicas e protestantes na crença religiosa, 

governadas por poderes hereditários e electivos, ou, como no caso das cidades livres, dirigidas 

pelos centros do comércio Hanseático. A excitação intelectual desencadeada pelo Iluminismo, 

encontra assim no solo alemão um ambiente particularmente favorável, pois promove o despertar 

de sentimentos que há muito permaneciam adormecidos. Até ao final do século XVIII, desponta 
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uma longa lista de importantes escritores e pensadores alemães, entre eles Immanuel Kant (1724-

1804), Gottfried Ephraim Lessing (1729-81), Johann Gottfried Herder (1744-1803), Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832), Friedrich von Schiller (1759-1805), que ao partilhar entre si, o 

novo ideário, vão responder positivamente ao desafio epistemológico da criação das fundações de 

uma cultura alemã moderna. 

Por volta de 1800, os entusiastas da arte e Arquitectura grega na Alemanha, partilham a visão 

Clássica de beleza sujeita à tradição do formalismo idealista, encetada com a historiografia de 

Winckelmann. Coincidindo no tempo o movimento romântico, onde se destaca Goethe, atrai 

também ele a atenção para aquilo que considera ser a demonstração do carácter nacionalista de 

um estilo Gótico alemão. Do esforço gnosiológico de aproximação das duas posições, irá nascer o 

eclectismo estilístico e o historicismo na Alemanha. Perante esta dicotomia, alguns dos teóricos 

alemães procurarão desenvolver formulações de natureza histórica, capazes de conciliar as posições 

e permitir aquietar uma orientação teleológica para o desafio colocado com a hodiernidade. 

 

7.1    STIEGLITZ. A TRANSIÇÃO PARA O PENSAMENTO HISTORICISTA 

A teoria de Christian Ludwig Stieglitz (1756-1836) arqueólogo e cónego de Leipzig, é um exemplo 

desta transição entre o Classicismo e o eclectismo de referência funcionalista. De início, ele é 

essencialmente um Winckelmanniano no modo como defende a preeminência incomparável da arte 

grega. Em Geschichte der Baukunst der Alten (História da Arquitectura Antiga) publicada ainda antes 

do virar de século, em 1792, Stieglitz reproduz os argumentos histórico-culturais de Winckelmann, 

ao aconselhar um aprofundamento no estudo da Antiguidade como forma única de alcançar a 

grandeza, pois reunida à volta da Arquitectura grega julga existir uma (...) nobre simplicidade, distinção e 

grandeza. (STIEGLITZ, 1792: VII)520 

Mais tarde em 1801, na obra Archaeologie der Baukunst der Griechen und Römer (Arqueologia da 

Arquitectura dos Gregos e Romanos), [Fig.59] ele dá continuidade aos argumentos que sublinham a 

transcendência da Arquitectura grega. Na secção dedicada à ornamentação, Stieglitz considera que 

uma perfeição análoga à grega, reside acima de tudo, na ordem, simetria e, nas suas adequadas 

proporções: As obras de arquitectura obtêm a sua beleza através da forma bela, que nesta arte, como nas outras 

belas-artes relacionadas, é evocada pela ordem e simetria, pela conveniência e adequadas proporções. O edifício, por 

esse motivo só pode ser chamado de belo quando todas as suas partes estão construídas e se juntam numa posição 

normal e ordenada, quando elas compõem uma simetria, quando elas se relacionam entre si e com o todo e têm 

ambas uma grandeza e proporções agradáveis à vista e, quando o arranjo destas partes e o todo é adequado para o 
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carácter do edifício. (STIEGLITZ, 1801: 258-9)521 Um carácter que harmonizado com a influência 

primordial do pensamento de Winckelmann, revela a sua aproximação à teoria francesa do carácter. 

Para Stieglitz as decorações são sempre secundárias quando existe um bom gosto moderado: A 

decoração deve ser adicionada apenas com o intuito de engrandecer a forma, para evitar a excessiva simplicidade a 

partir da qual surge a monotonia, e para obter-se por inteiro a maior multiplicidade. Deste modo, nós alcançamos 

embelezamentos ou ornamentos perfeitos que se associam às partes essenciais de um edifício e lhes serve de adorno. 

(STIEGLITZ, 1801: 259)522 

Sendo a razão da decoração acessória, Stieglitz reconhece existir antropologicamente um desejo 

constante em decorar os objectos, um estímulo enraizado na alma humana, capaz de despertar 

emoções, mesmo entre os povos bárbaros e selvagens. Entre os primeiros povos civilizados 

conhecidos, indianos e egípcios, a procura da inspiração para a decoração dos seus edifícios fez-se 

na natureza, ao misturar e organizar os motivos, na opinião de Stieglitz, sem um gosto especial. Em 

oposição, o culto pela arte dos gregos, revelou nos seus edifícios uma disposição da decoração mais 

elegante, pensada e precisa, com grande cuidado nos detalhes das partes principais. Retomando a 

teoria francesa, Stieglitz procura, contudo assegurar que esta decoração careça de utilidade: Além 

disso, os gregos não se esforçaram apenas para fazer as decorações belas, eles levaram em conta também em todas 

as situações, o carácter do edifício e o tipo de construção ao qual foram aplicados os ornamentos, a fim de dar a cada 

parte as decorações mais adequadas. (STIEGLITZ, 1801: 261)523  

A visão da Antiguidade grega começa na Alemanha a ser minada pela dificuldade em encontrar uma 

justificação para as incoerências observadas nas descobertas arqueológicas mais recentes. O estilo 

visto inicialmente como uma expressão do nacionalismo e da virtude cívica alemã, passa, então, a 

ser progressivamente preterido em favor da anuência pelo revivalismo Gótico. Esta nova tendência 

no interior do debate arquitectónico alemão, vai gerar, também, numa mudança na postura de 

Stieglitz. Em 1820, publica Altdeutschen Baukunst (Arquitectura Alemã Antiga) e, em 1827, Geschichte 

vom frühesten Alterhum bis in neuere Zeiten, (História desde a mais tardia Antiguidade até aos Tempos 

modernos), onde tece opiniões moderadamente críticas, em relação ao Classicismo. Mas é, em 

Beiträge zur Geschichte der Ausbildung der Baukunst (Contributo para a História do Desenvolvimento 

da Arquitectura), editado em 1834, numa fase já tardia da sua vida, que Stieglitz se afasta 

definitivamente do sentido normativo que de início outorgara à Arquitectura Antiga. Ele encara 

naquele momento, o Classicismo desajustado frente às novas necessidades de construção: (...) porque 

é apenas a imitação da forma, da construção, do ornamento (...). Como se fosse um jogo com formas arquitectónicas 
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(...), muitas vezes sem ter em conta a utilidade, sem reparar na determinação e no carácter dos edifícios. (STIEGLITZ, 

1834: 178)524 

Em alternativa, Stieglitz defende uma teoria alicerçada na contribuição de três estilos equivalentes; 

o Grego, o Bizantino e o Gótico alemão, considerando-os, formas categorizadas de afirmação, da 

razão, do pictórico e do romântico. Nessa perspectiva os estilos estão aptos a responder às 

exigências levantadas pela Arquitectura da época, podendo, (...) ser utilizados os três, conforme cada um, 

em cada caso, satisfaça melhor as exigências do edifício a construir sem contradizer o seu carácter. (STIEGLITZ, 

1834: 179)525 Recusando aos modelos antigos alguma mais-valia contemporânea, ele descobre, no 

que classifica de “estilo italiano” renascentista, uma capacidade de síntese entre a Antiguidade e o 

Gótico medieval. Defensor, agora, dos princípios da pluralidade estilística, Stieglitz na parte final da 

obra, declara-se justamente um adepto da teoria de Durand. A discussão à volta do estilo passa a 

residir na problemática da subordinação da decoração à construção. Ao ir adquirindo forma, a 

estrutura assume paulatinamente uma autonomia estética. Para Stieglitz, a decoração alcança assim 

um valor capital, que lhe permite a reciprocidade com o todo da construção de uma maneira 

pensada e não contingente: A construção sozinha, as formas das partes principais, o corpo de todo o edifício 

conduzem já à beleza arquitectónica e estabelecem os fundamentos para ela. (STIEGLITZ, 1834: 189-90)526 

A condescendência mostrada por Stieglitz no modo de combinar teoria e História da Arquitectura, 

permite-lhe como teórico revisitar, em simultâneo, vários tipos de Arquitectura, sem que se torne 

claro para ele, que algum destes tipos tenham autoridade para se superiorizar aos demais. É uma 

atitude particular com relação ao passado de aparente “indiferentismo cínico”, todavia, sintonizada 

com a transcendência de uma época de profunda revisão cognitiva, em que, à priori apenas se 

valoriza o significado de um sistema tomado de outros vários sistemas para criar um moderno 

alinhamento crítico. Como outros contemporâneos, Stieglitz de forma racional e autónoma, 

procura no passado as respostas filosóficas e arquitectónicas mais adequadas aos problemas do 

presente, de maneira a poder adoptá-las e valorizá-las no contexto da renovação dos domínios da 

experiência artística alemã. A mudança diacrónica nas concepções de Stieglitz está determinada e 

reflecte um novo sistema de pensamento genérico de raiz historicista, que provém, como enfatiza 

Peter Collins, (...) da democratização da crítica artística (...) e do gosto comum pela controvérsia pública; mas que, 

essencialmente se devia a uma nova atitude para com a história, que se expressava arquitectonicamente como um 

conhecimento consciente do que se chamou e ainda se chama “estilo”. (COLLINS, 1970: 57)527 

  

                                                
 

524 Christian Ludwig STIEGLITZ. 1834. Beiträge zur Geschichte der Ausbildung der Baukunst. Vol. II. Leipzig: Schaarschmidt 
525 Ibidem, 1834 
526 Ibidem. 1834 
527 Peter COLLINS. 1970.  Los ideales de la arquitectura moderna: su evolución (1750-1950). Barcelona: Gustavo Gili 
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Fig. 59. Christian Ludwig Stieglitz. Archaeologie der Baukunst 
der Griechen und Römer. 1801. Templo toscano 

 

 

7.2    SCHINKEL. A UTILIDADE PRÁTICA E O CARÁCTER NA ARQUITECTURA 

O interesse operativo por esta nova experiência histórica na criação de um corpus arquitectónico, 

está presente nos textos de um dos mais importantes teóricos da Arquitectura alemã das primeiras 

décadas do século XIX.528 Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) é o autor de um conjunto de escritos 

dispersos em que são abordados os problemas da aprendizagem da Arquitectura fora do seu 

contexto tradicional associado ao ensino, e, em que, se tem em consideração o tempo de 

aprendizagem como um período de processamento essencial na formação de uma sensibilidade. 

Schinkel nasce em Neuruppin, uma pequena cidade prussiana devastada por um grande incêndio em 

1778. Desta forma, a sua infância é marcada pelas obras de reconstrução urbana da cidade, uma 

experiência preponderante no momento da descoberta da sua vocação, em Berlim, onde vive desde 

1795. A preferência pela Arquitectura dá-se quando, em 1797, Schinkel visita a exposição pública 

das propostas submetidas a um concurso promovido por Friedrich Wilhelm III, Rei da Prússia, para 

                                                
 

528 Para Hanno-Walter Kruft, Schinkel terá sido mesmo o mais importante teórico alemão na primeira metade do século XIX. (KRUFT, 
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um monumento de homenagem ao seu predecessor. Ele fica especialmente impressionado com o 

desenho da proposta de Friedrich Gilly (1772-1800) que exibe um templo grego implantado sobre 

um promontório artificial. Uma única imagem, mas motivadora, que nas palavras de Barry Bergdoll, 

vai determinar para sempre o percurso de Schinkel: (...) um primitivo templo Dórico, banhado de branco à 

luz do sol, não de Atenas, sítio que Schinkel, apesar da sua eterna admiração pelas ideias gregas, nunca chegaria a 

visitar, mas, de uma Berlim transformada pela visão de um arquitecto. (BERGDOLL, 1994: 12)529 

Schinkel vai frequentar a escola privada de Arquitectura de David Gilly (1748-1808), onde também 

lecciona o filho Friedrich Gilly,530 até ingressar, em 1799, na recém-criada Escola Estatal de 

Arquitectura, a Berliner Bauakademie. A instituição pretende formar uma elite de arquitectos capazes 

de dar resposta ao ambicioso plano de obras públicas do novo monarca Friedrich Wilhelm III. 

Schinkel é um dos primeiros estudantes a obter o grau académico de “director de obras”, numa 

escola em que o modelo e o programa de ensino se assemelham ao ministrado na École Polytechnique 

de Paris. Os meses de Inverno são ocupados com as aulas teóricas, permitindo que no Verão os 

alunos recebam uma aprendizagem prática, através da observação directa do progresso das obras. 

Mas no caso de Schinkel, a sua consciência cognoscente leva-o a não se confinar ao currículo prático 

da Bauakademie, ele assiste com regularidade às conferências na Academia de Belas-Artes, onde o 

historiador de arte e arqueólogo Alois Hirt (1759-1837) fala da Arquitectura e das civilizações 

Antigas, destacando os seus ideais estéticos. É, todavia, a proximidade que o liga aos Gilly, que vai 

moldar e orientar o essencial da formação de Schinkel, David forneceu-lhe os princípios de uma filosofia 

pragmática, na qual a construção era o aspecto fundamental da arquitectura, Friedrich despertou o seu interesse pela 

filosofia estética e pela subjectividade romântica (...). Durante toda a vida, a relação dialéctica entre estes dois aspectos 

haveria de permanecer. (BERGDOLL, 1994: 16)531 

Entre 1803 e 1805, o desejo pelo contacto com a realidade Clássica, leva Schinkel a empreender 

uma primeira viagem por Itália e França; nos apontamentos da jornada, sobressai, particularmente, 

a forma cuidada da sua análise dos detalhes construtivos da Arquitectura medieval, em detrimento 

dos habituais desenhos das visitas com descrições e ilustrações dos monumentos. Ainda presente, 

a autoridade pedagógica de David Gilly consubstancia os objectivos do estudo arquitectónico do 

jovem Schinkel, que envia com regularidade cartas ao mestre, onde descreve e tece considerações 

pessoais sobre as suas observações relativas a materiais e a sistemas construtivos. Presumivelmente 

tendo em mente a viagem de Friedrich Gilly a França em 1797, Schinkel, antes do regresso a Berlim 

passa por Paris. A percepção que colhe do ambiente parisiense não se coaduna com o seu perfil 

prussiano, fica na cidade só dois meses, entre Novembro de 1804 e Janeiro do ano seguinte. 

                                                
 

529 Barry BERGDOLL. 1994. Karl Friedrich Schinkel: An Architecture for Prussia. New York: Rizzoli 
530 David Gilly em 1793 funda uma academia privada de Arquitectura em Berlim que tem como objectivo principal o ensino das tecnologias 
construtivas. 
531Barry BERGDOLL. 1994. op. cit. 
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Todavia, nesta curta etapa, ele visita a École Polytechnique onde lecciona Durand, que desde 1802, 

pública as suas Précis des leçons d’architecture. 

Schinkel que durante o périplo em Itália esboçara as bases para um manual de Arquitectura,532 vê 

nas “leçons” do professor francês uma matriz útil para o seu projecto editorial. A primeira versão 

do Das Architektonische Lehrbuch (1803-05), revela um Schinkel romântico, que na senda de Durand, 

procura dar importância aos conceitos de utilidade, carácter e simetria. Em Das Princip der Kunst in 

der Architektur (O Princípio da Arte na Arquitectura), Schinkel confiando numa utilidade 

(Zweckmässigkeit) que sugere o sentido duplo do criticismo kantiano da harmonia e simples 

propósito, expõe indexado em oito pontos, um pensamento funcionalista que parte dos materiais, 

para de seguida se focar na distribuição espacial, na construção e no ornamento ou decoração; que 

em conjunto acarretam a forma, a proporção, o carácter do edifício: A utilidade de qualquer edifício pode 

ser considerada a partir de três perspectivas principais, (...) da distribuição espacial; (...) da construção ou da ligação de 

materiais apropriada para o projecto; (...) do ornamento ou decoração. (...). Estes três pontos determinam a forma, 

proporção, e do carácter do edifício. (PESCHKEN, 1979: 21)533 

Após a morte prematura de Friedrich Gilly, em 1800, Schinkel torna-se amigo do filósofo Wilhelm 

Ferdinand Solger (1780-1819), professor de Estética na Universidade de Berlim. Através dele, 

Schinkel familiariza-se com o idealismo de Johann Gottbieb Fichte (1762–1814), aproveitando o 

tempo da viagem por Itália para estudar a sua obra. Este conhecimento revela-se importante, 

quando em 1810, no interior da direcção de obras públicas é nomeado especialista para as questões 

estéticas. A aproximação de Schinkel às teorias de Fichte e Hirt, obriga-o a rever intelectualmente 

os fundamentos do seu projecto para o manual. Esta segunda versão nacional-romântica (1810-15), 

influenciada, igualmente, pela obra de Joseph Görres (1776-1848), Teutschen Volksbücher (Livros 

Populares Alemães), divulgada em 1807, concede uma peculiar atenção ao período medieval. Uma 

mudança epistémica, que inclusivamente leva Schinkel a criticar Hirt, pelo que considera ser a 

imitação mecânica da Antiguidade em detrimento da atenção cuidada para com a Idade Média. 

Nesta nova versão do manual, a finalidade dos argumentos faz com que ele utilize as teorias de 

Fichte sobre o povo e o Estado e, em especial, a interpretação dada por este em relação aos edifícios 

religiosos. Segundo Schinkel, a Arquitectura é uma representação mental, abstracta e continua da 

natureza: A arquitectura representa a continuação da actividade construtiva da natureza, ele identifica a 

Antiguidade com o material e o Gótica medieval com o espírito, (...) o antigo manifesta a sua maior 

                                                
 

532 Schinkel nunca irá concluir o seu Das Architektonische Lehrbuch (Manual de Arquitectura). Ao longo dos anos ele trabalha em cinco 
versões que correspondem a diferentes momentos de recompilação dos temas, sem que, no entanto, tenha alcançado uma formulação 
definitiva para a sua principal obra teórica. Apenas com a publicação das obras completas de Schinkel, organizada por Goerd Peschken 
em 1979, onde é feita uma transcrição rigorosa dos projectos para o manual e se organiza o material de acordo com uma ordem 
cronológica, se percebe a evolução e a amplitude do pensamento intelectual e artístico de Schinkel. Goerd PESCHKEN. 1979. Karl 
Friedrich Schinkel Lebenswerk: Das Achitektonische Lehrbuch. Munich; Berlin: Deutscher Kunstverlag 
533 Goerd PESCHKEN. 1979. op. cit. 
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aptidão através das massas materiais, o gótico por meio do espírito. Por isso é audaz e produz um grande efeito com 

pouca massa material, para acrescentar com sentido crítico, (...) o antigo é presunçoso, faustoso, porque o seu 

ornamento é algo casual; é uma pura obra da razão com ornamentos – a existência física é prioritária. No gótico 

aborrece a faustuosidade sem significado, nele tudo começa de uma ideia pura e por conseguinte tem o carácter 

necessariamente sério da dignidade e da sublimação. (PESCHKEN, 1979: 35-6)534 Schinkel não atribui um 

significado estrutural e funcionalista ao Gótico. A concepção revisada do seu manual é uma 

declaração ideológica na defesa de um estilo nacional alemão, que procura na História um 

referencial identitário com consequências ao nível da expressão formal. É esta a visão que Schinkel 

transmite em vários dos seus projectos góticos que coincidem com o período das guerras 

napoleónicas (1805-15), sem êxito, todavia, pois nunca serão realizados; os casos do mausoléu para 

a rainha Luísa e as novas igrejas a construir na periferia de Berlim. 

No entanto, ele cedo percebe o equívoco que constitui a defesa ideológica do Gótico. Schinkel vai 

abandonar o “estilo nacional” regressando à tradição Clássica, onde heuristicamente, encontra 

muitas das grandes referências históricas da Arquitectura. Esta reformulação conceptual acarreta 

uma terceira alteração do Das Architektonische Lehrbuch, a versão classicista (1815-25). O contributo 

maior para esta progressiva oposição de Schinkel ao romanticismo, é-lhe proporcionado pelo 

contacto reiterado com Goethe que, como, já aqui vimos, também evoluíra da perspectiva gótica 

para a conformação Clássica. A mudança na postura, revela um pensamento arquitectónico 

conceptualmente mais complexo que procura incluir, também, fundamentos de raiz interdisciplinar. 

De forma objectiva Schinkel assume a importância do contributo das questões de ordem funcional, 

formal, política, social e histórica na Arquitectura. Quanto aos argumentos usados para justificar o 

seu afastamento do Gótico, eles são sobretudo funcionalistas e modelares. Reportando-se ao arco 

ogival, considera que a percepção das proporções da Arquitectura ogival medieval, obriga a um 

ajustamento de quem as observa, algo que não acontece na Arquitectura Antiga, pois aí, a 

proporcionalidade é predeterminada por leis da razão, de forma duradoura e persistente, 

propiciando a noção de tranquilidade. Singular é o comentário de Schinkel sobre a utilização do 

arco ogival, aparentemente precursor do alinhamento teórico de Viollet-le-Duc: O arco ogival pode ter 

um componente de utilidade, mas isso não o torna belo. Pode ter um valor útil e, por conseguinte pode ser aplicado 

nas máquinas, etc. (...).(PESCHKEN, 1979: 71)535 

Schinkel sustenta uma concepção funcionalista da Arquitectura que converte o útil e o prático numa 

manifestação da beleza associada à verdadeira essência da construção: Da construção do edifício deve 

permanecer visível todo o essencial. Interrompe-se a coerência das ideias, quando se cobrem as partes essenciais da 
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construção; o recurso ao encobrimento conduz invariavelmente à mentira. (PESCHKEN, 1979: 58)536 Para ele o 

carácter de um edifício torna-se mais visível, quando as partes desse edifício actuam livres e 

independentes respeitando as leis da estática. Uma qualidade que terá, contudo que manifestar-se, 

pois Schinkel considera que, per se, a construção estática não garante automaticamente a noção de 

beleza. O ornamento é, deste modo, uma necessidade secundária, nas ilustrações para a decoração 

dos edifícios Schinkel vai cingir-se a uma representação estilística de repertório Clássico, arrolando 

um conjunto de desenhos que exemplificam os equívocos na Arquitectura. Schinkel adopta uma 

pedagogia crítica, analogia à manifestada por Palladio no passado, mas, a sua visão crítica não é 

histórica, ele encaminha a análise epistemológica das formas e de determinados elementos 

construtivos com um propósito classicista e dogmático para o futuro. Quando em 1823 começa o 

projecto do Altes Museum de Berlim, [Fig.60-61] Schinkel aplica coerentemente os fundamentos da 

sua nova conformação Clássica.  

A quarta alteração no manual que Goerd Peschken designa de versão tecnicista (1826-30), coincide 

com a viagem que Schinkel fez durante o Verão e Outono de 1826 a França e Grã-Bretanha na 

companhia do Conselheiro do Estado Prussiano e amigo Peter Christian Wilhelm Friedrich Beuth 

(1781-1853),537 um grande adepto do liberalismo económico britânico. No regresso, a impressão 

deixada pelo alcance do progresso técnico nas Ilhas Britânicas, obriga Schinkel a uma reformulação 

teórica do seu conceito de Arquitectura e a assumir um Classicismo mais complexo, passível de 

aperfeiçoamento a partir de uma síntese entre a Arquitectura grega e medieval. Aparentemente 

esta renovação das posições teóricas sobre a relação entre forma arquitectónica e a evolução 

histórica da cultura, são um aprofundamento dos pontos de vista formados durante a sua mudança 

em direcção a um Neoclassicismo dogmática, depois de 1815. Na redacção do texto para a secção 

introdutória do Lehrbuch posterior a 1826, ele sublinha ainda claramente a natureza fundamental 

dos princípios gregos: A arquitectura europeia, escreve ele, é equivalente à arquitectura grega no seu progressivo 

desenvolvimento. (PESCHKEN, 1979: 114)538 Para Schinkel, a Arquitectura grega que desde um 

primórdio, foi baseada na gnosiologia da autoconsciência da (...) natureza e suas formas, pode dentro 

deste seu espírito, ajudar analiticamente a arte da Idade Média a (...) passar a ser uma arte perdurável, 

aplicável no futuro. (PESCHKEN, 1979: 114)539 

Apesar da incapacidade de uma validação arqueológica, Schinkel atribui à Antiguidade grega, um 

valor determinante na criação das soluções estruturais e formas construtivas. O desejo de 

                                                
 

536 Goerd PESCHKEN. 1979. op. cit. 
537Peter Beuth e Schinkel colaboram em conjunto num projecto de investigação técnica que resultará na publicação, entre 1821 a 1830, 
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desenvolver uma nova concepção da Arquitectura, leva-o a considerar que todos as morfologias 

significativas construídas correctamente pelo homem, evoluíram a partir das formas naturais e das 

suas transformações progressivas de acordo com as interpretações e aplicações gregas: Construir 

conforme os gregos significa construir correctamente; é por esta razão que as melhores obras da Idade Média devem 

ser chamadas de gregas. (PESCHKEN, 1979: 148)540 

Do ponto de vista de Schinkel, as “belas artes” da Arquitectura, escultura e pintura, encontram-se 

mais próximas da "linguagem da natureza" do que a cultura da palavra escrita ou falada, 

estabelecendo, como tal, uma base mais segura para a construção de um mundo sensível que 

sustente as relações de harmonia com as formas naturais que estão na sua origem. Isso acarreta 

finalmente a possibilidade de vincular a honestidade e a sabedoria arquitectónicas, à relação entre 

as formas construídas e materiais reais que são a substância dessas formas. Os edifícios devem 

patentear as formas que os materiais - pedra, tijolo, madeira, vidro, metal - sugerem implicitamente 

como algumas das formas mais adequadas às suas qualidades inerentes. 

Na teoria de Schinkel a ideia de que as formas de arte devem surgir da imanente evolução da relação 

do agente subjectivo com o objecto natural, é nuclear. Para ele, culturalmente, estes objectos 

tornam-se símbolos de comunicação, permitindo à arte cumprir a sua missão de representação do 

mundo do homem como uma casa dentro da natureza. Contudo, esta arte deve também deixar 

que o objecto se apresente enquanto objecto, como um ser histórico, (...) portador da sua própria 

natureza. (PESCHKEN, 1979: 114)541 Assim, o mundo natural não é apenas o outro sítio da ordem 

cultural, ele é afinal a sua origem. O confronto dialéctico entre natureza e cultura está de alguma 

maneira ligado à mudança permanente no interior da natureza. Porém, esta mesma natureza 

encontra também no artificio da Arquitectura a expressão para o seu próprio significado. Uma 

realidade visível quando a paisagem é reordenada sob a forma humana na Arquitectura da cidade. 

Conduzir a Arquitectura em direcção à essência do período Clássico, é na opinião de Schinkel, 

assumir o carácter da sua construção: Na arquitectura tudo deve ser verdade, e qualquer encobrimento ou 

ocultação de construção é um erro. A tarefa genuína aqui é fazer cada parte da bela construção dentro do seu carácter. 

(PESCHKEN, 1979: 115)542 Segundo ele, na palavra “belo” encontramos por inteiro a História, a 

natureza e o sentimento que domina a circunstância criadora. O “belo” tem em si, uma expressão 

plena de utilidade prática (Zweckmässigkeit) que está sempre presente, independentemente do grau 

de entendimento da sua utilização. A aplicação de um material específico, numa construção perfeita, 

dá-lhe um carácter distinto, racionalmente incapaz de alcançar recorrendo a outro material. Uma 
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Arquitectura com estilo – carácter -, é, então, para Schinkel, uma construção portadora de uma 

materialidade específica capaz de assumir-se formalmente como um todo. Pode coexistir com 

outras construções, mas tem, um traço individual que lhe permite a auto-suficiência por si mesma 

e mostrar o seu todo, o seu carácter. Neste momento, Schinkel descarta o valor essencial da 

simetria. Recusa a simetria inútil e vazia que resulta das incongruências de uma interpretação 

errónea das Ordens, declarando-se mesmo persuadido de que (...) a simetria é o resultado da preguiça e 

da vaidade. (PESCHKEN, 1979: 119)543 

Esta evolução conceptual coincide com uma das fases mais importantes da experimentação 

arquitectónica de Schinkel. Ao longo da década de 1820 e início da década de 1830, são vários os 

projectos para edifícios e residências, aonde ele omite quaisquer alusões específicas a um estilo 

histórico. O projecto em 1827 para um mercado em Unter den Linden, tem um carácter 

completamente utilitário e funcionalista, mas é, seguramente, com o projecto do novo edifício da 

Bauakademie de Berlim, entre 1831 e 1836, que o significado atribuído às suas experiências, 

encontra a máxima expressão no desafio de uma lógica construtiva que abdica definitivamente das 

referências estilísticas em detrimento de princípios racionais. Constituindo uma alternativa, 

simultaneamente, ao eclectismo e ao Classicismo académico, a recolocação do tema da construção 

industrial por Schinkel no projecto da Bauakademie, como torna claro John Toews: A Bauakademie 

era, em si, uma expressão da transformação da utilidade social e da função racional num valor estético e cultural, do 

local de trabalho numa obra de arte. Apresentando a sua substância material e estrutural descaradamente nas suas 

fachadas exteriores de tijolo à vista, o edifício procurou exibir "serenidade estético", e não o artifício imposto pela 

imitação ou decoração histórica, apenas a partir de dentro, como a essência de seus próprios princípios construtivos. 

(TOEWS, 2000: 195)544 

Mas o pensamento de Schinkel nunca é inume ao contexto intelectual que o rodeia. Um perceptus 

diacrónico das pulsões culturais, permite-lhe sempre repensar as posições, associando à sua 

capacidade dialéctica uma consciência sincrética da História, capaz de transformar um hipotético 

fim apenas num meio. Por volta de 1835, Schinkel elabora uma nova e última versão do Lehrbuch, 

denominada” legitimista”, em que se afasta de algumas das posições anteriormente tomadas, e que, 

inclusivamente, o leva a recusar o que considera o seu “erro de abstracção pura e radical”. Schinkel 

procura legitimar um trajecto com décadas de experiência na Arquitectura, criticando o que 

acredita ser um equívoco no uso arbitrário das formas do passado – a que apelida de tesouro - por 

sedutoras razões históricas ou construtivas. Reconhece ter tido, ele mesmo, dificuldades em 

equacionar correctamente o problema, uma inaptidão na percepção que o leva a abdicar das 
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importantes influências de ordem histórica e artístico-poética na Arquitectura: Muito em breve eu 

incorri no erro da abstracção pura e radical, pelo que concebi uma obra arquitectónica específica, unicamente, a partir 

da sua finalidade funcional e de construção. Nestes casos, surgiu algo árido e rígido, algo a que faltava liberdade e no 

geral excluía dois elementos essenciais: o histórico e o poético. (PESCHKEN, 1979: 150)545 

Porventura contrafeito com o pedido da inclusão, no Lehrbuch, do projecto da residência modelo 

do príncipe Frederico Guilherme IV, Schinkel aparenta alguma dificuldade em justificar os 

fundamentos do estudo da moradia do herdeiro da Prússia no contexto da sua obra teórica. 

Conformado com o carácter oficial e ideológico do projecto, ele usa a residência na busca de uma 

heurística que valide a sua inflexão em direcção ao romanticismo. Questiona a trajectória teórica 

que o aprisionou, (...) num grande labirinto, onde, contudo, pode ponderar sobre o limite da aplicação 

do princípio racional na definição do conceito utilitário do objecto, e, ao mesmo tempo, avaliar a 

autoridade da importante influência do histórico e do propósito artístico-poético na elevação da 

Arquitectura à condição de obra de arte. Para Schinkel a essência cultural e intelectual da 

Arquitectura está no sentimento: A este respeito não foi difícil de reconhecer que a relação que rege esses 

diferentes princípios tinha de ser distinta em cada caso concreto, e foi igualmente claro para mim que a este aspecto, 

podemos falar da arquitectura apenas onde o verdadeiro elemento artístico assume o seu lugar nesta arte, e que em 

todos os outros casos, é e continuará a ser um oficio objectivo. Por esse motivo aqui, como em qualquer outro lugar nas 

belas-artes, uma teoria eficaz é difícil e reduz-se, no final, ao refinamento do sentimento. (PESCHKEN, 1979: 150)546 

Olhando para a dificuldade que sempre teve em atribuir uma estabilidade teórica às suas reflexões, 

Schinkel nunca poderia ter concluído o seu manual de Arquitectura. Ao acreditar na 

imprescindibilidade de um estilo próprio que simbolize o espírito da época – Zeitgeist -, ele tenta 

reduzir filosoficamente a Arquitectura do passado à sua essência grega, para daí, poder construir 

uma única prática capaz de qualificar o presente como um argumento histórico intelectualmente 

válido. Uma dedução corroborada por Bergdoll: A única prática que pode qualificar-se como histórica é a 

que, de uma qualquer maneira, introduz algo de novo, um novo elemento no mundo, a partir do qual uma nova história 

pode ser gerada e uma nova ideia desenvolvida. (BERGDOLL, 1994: 212)547 

Os distintos projectos para o manual vão, assim, surgindo como o reflexo de um pensamento 

inquieto que encontra nas suas próprias contradições, um estimulo para o desenvolvimento de uma 

doutrina com amplitude para analisar e tratar das questões fundamentais da Arquitectura, num 

momento crítico, em que a ciência e a técnica impõem uma alteridade resiliente do paradigma 

civilizacional. A grande originalidade de Schinkel é ter tentado, apesar do insucesso, condensar as 

diferentes tendências teóricas em confronto na primeira metade do século XIX. Mas os cânones 
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546 Ibidem. 1979 
547 Barry BERGDOLL. 1994. op. cit. 
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autocráticos da tradição Clássica schinkeliana, encontrarão uma nova actualidade no início do século 

XX. Schinkel será resgatado como uma figura proeminente entre os precursores do Movimento 

Moderno, eleito por alguns, como Adolf Loos, o último arquitecto Ocidental de grande estatura. 

Entre os sucessores, Mies van der Rohe irá ser, porventura, aquele que melhor saberá enfatizar a 

transcendência do legado de Schinkel. Ao comentar o ideal funcionalista, que este defende, num 

determinado período da sua carreira, Mies afirma: Karl Friedrich Schinkel, o maior arquitecto do classicismo, 

é o final de uma época antiga e o começo de uma nova, concluindo com a lição de algumas das obras de 

Schinkel, (...). Com o Altes Museum constituiu uma época em desaparecimento. Com as suas aborrecidas igrejas 

góticas foi o precursor de um século incrivelmente kitsch, mas com a Bauakademie introduziu uma nova época. 

Aparentemente os seus discípulos não compreenderam esta obra. (...). Esforçaram-se em continuar a herança clássica 

e não se deram conta de que os tempos tinham mudado. (ROHE, 1995: 495)548 

 

 
Fig. 60. Karl Friedrich Schinkel. Altes Museum 1823-30. Perspectiva geral 
do museu 

 

 
Fig. 61. Karl Friedrich Schinkel. Altes Museum 1823-30. Visão interior da 
escadaria de acesso ao museu  

                                                
 

548 Mies van der ROHE. 1995. “Sobre Karl Friedrich Schinkel”. In Mies van der Rohe. La palavra sin artificio, reflexiones sobre arquitectura: 
1922-1968, Fritz Neumeyer. Madrid: El Croquis Editorial 
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7.3    A PERCEPÇÃO DA ARQUITECTURA PELO IDEALISMO ALEMÃO  

Ao ambicionar o estatuto de grande potência continental para a Alemanha, as elites de língua alemã, 

cedo compreendem a importância da filosofia na evolução cultural de um pensamento unificado. A 

filosofia do idealismo alemão vai eleger, assim, a Arquitectura como espaço de desafio hodierno 

para a afirmação das suas novas concepções identitárias. Entre os muitos pensadores germânicos 

que marcam este tempo, há dois que se destacam pela forma dedicada como procuram traçar um 

quadro da criação arquitectónica inserida na História, salientando, ao mesmo tempo, a 

especificidade do valor humano na expressão que ultrapassa a transitoriedade e dá logicidade ao 

momento presente. 

O primeiro é Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), um dos mais importantes filósofos 

alemães do século XIX a dedicar-se à procura das etapas ontológicas da Arquitectura. Vorlesungen 

über die Ästhetik (Palestras sobre Estética) é uma compilação póstuma, publicada em 1835, das 

palestras que ele proferiu na Universidade de Berlim ao longo da década de 1820, baseada nas suas 

notas escritas à mão e nos apontamentos tirados pelos estudantes. Nestas notas, Hegel deixa 

transparecer concepções sobre a metafísica e a História cujos fundamentos partem da premissa de 

que a humanidade está a avançar progressivamente em direcção a estágios de maior autoconsciência 

na percepção dos caminhos que conduzem a uma superior compreensão do “absoluto” ou 

“espírito”. 

Para Hegel, a arte e a Arquitectura foram de forma análoga submetidas a um esforço que as 

conduziu em direcção a esse “absoluto”, dentro de um processo dialéctico classificado por ele em 

três períodos artísticos: O Simbólico, o Clássico e o Romântico. Na Arquitectura Simbólica 

identificada com o período pré-Clássico, a ideia estava ainda condicionada pela matéria inorgânica, 

sendo por isso, totalmente incapaz de manifestar-se por causa de suas limitações materiais. Pelo 

contrário, na Arquitectura Clássica os edifícios atingiram uma importância espiritual independente 

da forma; a actividade arquitectónica clássica encontrou uma relativa perfeição ideal, que 

representou um maior equilíbrio entre matéria e ideia, sem, contudo, ainda alcançar a perfeição 

absoluta. O estágio do ideal “absoluto”, de acordo com Hegel, terá sido apenas alcançado no 

período Romântico com a sua expressão Gótica, quando o “infinito significado” substituiu todas as 

restrições materiais, incluindo a ideia de propósito. 

Este cenário histórico traçado por Hegel enferma, no entanto, de um problema semelhante ao 

busílis que assombra o debate entre os arquitectos da época, e que se manifesta pela incapacidade 

de apontar um caminho ontológico que traga à Arquitectura uma nova essencialidade para a 

compreensão do “absoluto”. Mais relevante do que a amplitude das suas concepções, a maior 
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contribuição de Hegel para a História da teoria da Arquitectura, dá-se com a introdução de uma 

dialéctica subjacente que permite um melhor entendimento da História e do Mundo, ajudando, 

assim, a criar uma noção metafísica de que a Arquitectura na sua dimensão estilística, começa por 

um estágio inferior – a tese – contestada por um ideal oposto – a antítese – para, enfim, seguir uma 

nova direcção para um estágio superior de desenvolvimento – a síntese. 

O cômputo historicista e idealista da realidade leva Hegel a identificar a Arquitectura Romântica 

com o Gótico, que considera mais adequado para a finalidade da cultura cristã, tal como, para a 

unidade harmoniosa entre a forma arquitectónica e o espírito ideal da cristandade. (HEGEL, 1920: 

89)549 Esta posição ajuda a sistematizar uma concepção peculiar do Gótico na Alemanha que irá 

sobreviver, concomitantemente, com o Movimento Moderno, durante as primeiras décadas do 

século XX. Uma constância garantida, na opinião de Hanno-Walter Kruft, em consequência da 

preocupação revelada pelos teóricos alemães com a materialidade: A caracterização hegeliana da 

arquitectura gótica não coloca em primeiro plano os aspectos de ordem construtiva, como fizeram Pugin e Ruskin em 

Inglaterra e Viollet-le-Duc em França, ela enfatiza sim, a sublimação do material. Esta aproximação deixou uma marca 

decisiva na arquitectura gótica na Alemanha até bem entrado o século XX. (KRUFT, 1990b: 528)550 

O outro autor alemão que produz, possivelmente, a mais clara exegese filosófica sobre a 

hermenêutica arquitectónica, é Arthur Schopenhauer (1788-1860). Com o título original, Die Welt 

als Wille und Vorstellung (O Mundo como Vontade e Representação) publicado em 1819, no Livro I 

dedicado à teoria do conhecimento, Schopenhauer faz uma apresentação inicial e pouco 

desenvolvida sobre a Arquitectura. Contudo, em 1844, na segunda edição da sua obra principal, 

agora acompanhada dos “Suplementos”, ele, postula a uniformidade da natureza numa dimensão 

não fenoménica, em que, as leis básicas das artes são vistas como uma “objectivação da vontade da 

natureza” e as leis da Arquitectura se agregam no singular e intemporal tema da resistência 

gravitacional do suporte e da carga. Um repasso histórico do funcionalismo construtivo declarado 

no passado por teóricos como Alberti, Lodoli ou Laugier, e actualizado pelo impulso historicista 

mais amplo dos contemporâneos Hirt e Hegel. 

Todavia, ao contrário destes, Schopenhauer é mais radical na concepção sistémica do princípio. 

Para ele, o objecto da Arquitectura está associado à rigidez, gravidade, coesão, dureza, luz, pelo 

que, a única finalidade desta arte é aquilatar a relação estática entre gravidade e rigidez. Quando 

esta relação se apresenta de forma equilibrada, a Arquitectura exprime, desta forma, toda a sua 

beleza, os edifícios através da mecânica estrutural, sustentam todo o peso que de outro modo se 

precipitaria em direcção ao solo. Schopenhauer encontra na cultura grega Clássica, o melhor 

                                                
 

549 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL. 1920. The Philosophy of Fine Art (1820s). Vol. III. London: G. Bell & Sons 
550 Hanno-Walter KRUFT. 1990b. op. cit. 



 p.239 

exemplo para a Arquitectura que advoga e, na coluna o elemento principal que impede a queda 

livre do entablamento, mantendo a estabilidade perfeita entre a gravidade e rigidez. Ele rompe com 

a tradicional visão vitruviana da Arquitectura, as Ordens arquitectónicas são explicadas a partir da 

análise estática entre suporte adequado e peso determinado, considerando errónea a ideia histórica 

de que as formas arquitectónicas e as proporções derivam de modelos copiados da natureza ou da 

forma humana. 

Schopenhauer, que vê na Arquitectura uma manifestação das leis gravitacionais, defende a 

monumentalidade arquitectónica como condição para se alcançar, em razão directa, um efeito 

estético. Argumentos que fazem recordar os arquitectos ditos “da Revolução”, em particular 

Boullée, que, tal como ele, sustentara uma Arquitectura com base em formas regulares com linhas 

rectas e curvas perfeitas, capazes de original corpos cúbicos, paralelepipédicos, cilíndricos, 

piramidais e cónicos. Aos arquitectos modernos, Schopenhauer lembra que a perfeição alcançada 

pela Arquitectura grega não é passível de melhoramentos significativos, o que, segundo ele, impede 

desvios significativos das regras e dos arquétipos da Antiguidade. Ao contrário de Hegel que 

encontrara no Gótico uma forma teleológica de idealismo ecuménico-cristão, Schopenhauer 

descobre nesta opção estilística, o arbitrário, a sublimação da gravidade escorada apenas pela 

agremiação de ideias, que crítica e repudia: De resto, à arte arquitectural gótica não é aplicável a minha teoria 

estética sobre a arquitectura: a luta entre gravidade e rigidez não é seu tema; até parece que sua ideia fundamental 

é expor a vitória indiscutível da rigidez sobre a gravidade, deixando simplesmente aquela exteriorizar-se sem que a 

pressão da massa se torne visível, pois tudo tende para cima, com formas pontiagudas, e a massa localizada em baixo. 

(SCHOPENHAUER, 2003: 146)551 

No âmbito das suas reflexões filosóficas sobre a representação e a vontade, as concepções de 

Schopenhauer convertem-no num defensor da objectividade de matriz Clássica. Na mudança do 

século XIX para o XX, muitos dos arquitectos comprometidos com o Proto-Racionalismo, serão 

influenciados pelo seu pensamento funcionalista.552 Mas a expressão máxima do potencial heurístico 

do seu legado encontramo-la, porventura, na substância teórica e historiográfica da Nova 

Objectividade alemã (Neue Sachlichkeit), que ao longo da década de 1920, promoverá uma 

aproximação mais funcional e prática da Arquitectura aos desafios sociais da época. 

  

                                                
 

551 Arthur SCHOPENHAUER. 2003. Metafísica do Belo. São Paulo: Editora Unesp 
552 Na ordem de sucessão das experiências arquitectónicas do século XX, o Proto-Racionalismo (1900-1914), introduz uma primeira 
contraposição entre a adopção da geometria das formas elementares e o uso da decoração como forma de validação funcional. 
Comprometidos com esta nova visão encontramos arquitectos como Frank Lloyd Wright, Henri van de Velde, Adolf Loos, Peter 
Behrens, Herman Muthesius, ou Auguste Perret. 



 p.240 

 

7.4    SEMPER. A CONCEPÇÃO SIMBÓLICA NA IDEIA DE CONSTRUÇÃO 

Se Schinkel conformou a orientação da Arquitectura alemã na primeira metade do século XIX, 

Gottfried Semper (1803-79) será o seu mais destacado teórico na configuração da sintaxe 

conceptual da segunda metade do século. A validade das premissas nos mecanismos da sua 

afirmação especulativa, a par de uma importante actividade arquitectónica, fará com que ele seja 

um dos primeiros arquitectos alemães a conseguir o reconhecimento internacional. Semper que 

cursara inicialmente historiografia e matemática, acaba por ir estudar Arquitectura para a 

Universidade de Munique. Entre 1826 e 1830, vai trabalhar com Franz Christian Gau (1790-1854) 

em Paris. Aí, através de Gau, conhece Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867), um arquitecto francês 

de origem alemã, famoso pelo extremismo das suas posições sobre a policromia da Arquitectura 

Antiga. 

Quando em 1830 enceta o seu “Grand Tour” por Itália, Sicília e Grécia, Semper, que conhece 

também o trabalho da reconstrução policromática de Paestum publicado por Henri Labrouste 

(1801-75), assume a particular tarefa de estudar a problemática da policromia na Arquitectura 

Antiga. Na Sicília, ele sente-se incapaz de confirmar as teorias de Hittorff, o que o estimula a 

ensimesmar-se ainda mais, na ontologia do tema. Parte, então, para a Grécia, um território 

mergulhado numa guerra civil de luta pela independência, onde chega no Inverno de 1831. Em 

Atenas, apesar da pressão para assumir a representação diplomática do reino da Baviera, Semper 

consegue estudar o Pártenon e o Templo de Teseu, recolhendo inúmeras amostras de tinta das 

paredes. De volta a Roma, em 1833, o Instituto Arqueológico reconhece a valia da investigação e 

decide apoiá-lo na edição de um fólio com os seus desenhos sobre a policromia. 

Porém, o grande volume não passará de um esboço, no ano seguinte (1834) Semper publica o seu 

primeira obra, Vorläufigen Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten553 

(Comentários Preliminares sobre Arquitectura e Escultura policromada na Antiguidade), que dedica 

a Gau, o seu patrono em Paris. O livro traz-lhe um reconhecimento imediato entre os círculos da 

Arquitectura e da Estética em toda a Europa, não tanto pela sua validação das imagens coloridas 

exibidas por Hittorff, mas, sobretudo, pela apresentação da policromia grega como a grande síntese 

artística das artes no Período Clássico.554 No preâmbulo, Semper deixa patente que a pretensão do 

livro é a de poder proporcionar conselhos práticos capazes de oferecer um préstimo imediato, 

ainda que, num tom crítico, expresse desde logo a sua insatisfação com o actual estado de coisas, 

                                                
 

553 Gottfried SEMPER. 1834. Vorläufigen Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten. Hamburg-Altona: Johann Friedrich 
Hammerich 
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pois segundo ele, o desejo de sua geração é poder criar uma Arquitectura mais adequada para as 

necessidades sociais da época. Controverso, Semper aponta duas razões principais para o que 

apelida de “Arquitectura fracassada”. A primeira é o esquema de planificação proposto por Durand, 

esse (...) chanceler do erário das ideias falidas, um método que consiste (...) em folhas inexpressivas que estão 

divididas em muitos quadrados, formando uma malha padrão ou tabuleiro de xadrez, no qual, os planos dos edifícios 

se organizam de modo muito mecânico. (SEMPER, 1989: 46)555 A segunda é o historicismo em geral, 

particularizado no exemplo de Franz Leo von Klenze (1784-1864), a quem crítica ironicamente por 

(...) receber a incumbência para um Walhalla556 à Pártenon, uma basílica à Monreale, um boudoir à Pompeia, um 

palácio à Pitti, uma igreja bizantina, ou até um bazar no gosto turco!. (SEMPER, 1989: 46)557 

Semper considera que a Arquitectura tem a sua génese na necessidade, mas, também, acredita que 

o seu desenvolvimento orgânico depende de um ambiente de liberdade. A alusão à “existência 

orgânica” da arte grega tem os indiscutíveis tons das ideias do teórico social francês Saint-Simon 

(1760-1825): A existência orgânica da arte grega não está no seu funcionar; ela apenas floresceu no solo da 

necessidade e sob o sol da liberdade. (SEMPER, 1989: 46)558 Semper relaciona a acção da Arquitectura com 

a condição ucrónica da estrutura social e histórica. A concepção da Arquitectura depende, assim, 

da harmonia circunstancial que governa a sociedade humana. Para Semper, o problema da 

policromia na Arquitectura tem que ser entendido como algo que é relativo ao seu carácter 

simbólico e que encontra o seu imperativo a partir de uma perspectiva histórica. Contudo, ele não 

considera primordial dar forma a uma demonstração histórica da policromia na Antiguidade 

Clássica, o que interessa é somente instituir um princípio vigente. Tal como Labrouste fez com a 

sua estética relativista da Arquitectura, também Semper irá mais tarde empregar elementos 

desenhados de inspiração renascentista para dar forma à sua visão de um estilo mais apropriado ao 

seu tempo. 

Expatriado da Alemanha por razões políticas, no Outono de 1850, depois de ter passado por Paris, 

Semper viaja para Inglaterra. O período de estadia em Londres revelar-se-á profícuo para a sua 

produção teórica e criativa. No ano seguinte, em 1851, publica Die vier Elemente der Baukunst (Os 

Quatro Elementos da Arquitectura), uma primeira sinopse sobre as suas concepções 

arquitectónicas. Uma parte importante do texto ocupa-se com as ideias anteriores de Semper sobre 

a policromia, revelando, também, a sua necessidade de resposta às críticas feitas no passado pelo 

historiador de arte Franz Kugler (1808-58). Todavia, no capítulo quinto do livro Semper vai 

                                                
 

555 Gottfried SEMPER. 1989. “Preliminary Remarks on Polychrome Architecture and Sculpture in Antiquity”. In The Four Elements of 
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556 Projectado no início do século XIX por Leo von Klenze, o templo de Walhalla foi erigido nos arredores da cidade Regensburg de 
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557 Gottfried SEMPER. 1989. op. cit. 
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estabelecer os dois pontos verdadeiramente originais da sua posterior teoria, capazes de dar a 

entender a História da Arquitectura como um processo de desenvolvimento simbólico e formal. O 

primeiro ponto é a ideia de que a Arquitectura deriva as suas formas essenciais a partir de quatro 

elementos fundamentais encontrados nas artes técnicas da cerâmica (lareira ou lugar do fogo), da 

carpintaria (telhado), da tecelagem (paredes) e da alvenaria (terraplanagem, terraço): O primeiro sinal 

de assentamento e repouso humano após a caçada, a batalha e o vaguear no deserto, é hoje, como quando os 

primeiros homens perderam o paraíso, a criação da lareira e a iluminação do revivalismo, aquecimento, e preparação 

da comida no lume. À volta da lareira juntaram-se os primeiros grupos; à volta dela formaram-se as primeiras alianças; 

à volta dela os primitivos conceitos foram incluídos nos costumes de um culto. Ao longo de todas as fases da sociedade, 

a lareira formou esse centro sagrado ao redor do qual o todo tomou ordem e forma. É a primeira e mais importante, 

o elemento moral da arquitectura. À volta dela foram agrupados os outros três elementos: o telhado, o recinto, e o 

terraço, as protecções que anulam ou defendem a chama da lareira contra os três elementos hostis da natureza. 

(SEMPER, 1989: 102)559 

O segundo ponto é a interpretação do que Semper denomina de Prinzip der Bekleidung ou princípio 

do revestimento. Arqueológica e espacialmente, ele sugere uma origem têxtil para a parede 

enquanto elemento constitutivo da Arquitectura. Considera que a parede foi submetida a um 

complexo processo artesanal de desenvolvimento formal com início nos rudimentos conceptuais 

da tecelagem, que evoluiu para as tapeçarias murais têxteis e mais tarde para as sólidas paredes 

revestidas de painéis e pinturas a imitar o estilo original da matéria têxtil: Mesmo quando a construção 

de paredes sólidas tornou-se necessária, estas últimas eram unicamente o interior, invisível da estrutura encoberta atrás 

dos verdadeiros e legítimos representantes da parede, os tapetes tecidos coloridos. (SEMPER, 1989: 102)560 Para 

Semper a coloração dos tecidos pode ser deste modo apresentada como a última e melhor base 

argumentativa a favor da teoria da policromia. Ele refere a proximidade etimológica das palavras 

em alemão Wand (parede) e Gewand (vestimenta)561, acreditando que a primeira deriva da segunda 

e aproveita esta possível interacção entre a forma linguística e artística para deduzir a policromia 

do revestimento na Arquitectura mais antiga. Esta linha de raciocínio será o ponto de partida para 

uma teoria mais elaborada que Semper acabará por desenvolver e publicar uma década depois, em 

dois volumes, com o titulo Der Stil - O Estilo. 

Entretanto, Semper recebe o convite para colaborar na Exposição Universal de 1851 em Londres. 

A experiência acumulada no interior da estrutura organizativa, vai resultar num maior interesse 

pelas artes aplicadas e na relação entre as artes técnicas e o problema do estilo na Arquitectura. 

Na Primavera de 1851, Semper apronta as mostras da Turquia, Canadá, Suécia e Dinamarca. Este 
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processo, dá-lhe a oportunidade única de explorar uma grande diversidade de produtos 

apresentados na exposição. A consequência é uma crítica ao evento, escrita no Outono, no preciso 

momento em que a exposição fecha portas. Embora alguns dos críticos da exposição tenham sido 

céleres a apontar as falhas artísticas do evento, o ensaio de Semper, Wissenschaft, Industrie und Kunst: 

Vorschläge zur Anregung nationalen Kunstgefühles (Ciência, Indústria e Arte: Propostas para o 

Desenvolvimento do gosto nacional na Arte) publicado em 1852, difere da maioria das análises, pois 

ele vai atribuir o fracasso não tanto à falta de gosto ou à questão do historicismo, mas, sim, às 

mudanças nas condições técnicas introduzidas com os novos materiais e técnicas industriais. 

São estas condições, as que alteraram de modo substancial os fundamentos da arte e são elas, na 

realidade, as principais responsáveis pelo processo de desintegração de arte no seu significado mais 

tradicional. Todavia segundo Semper, esse processo de decomposição não tem que ter um 

escrutínio necessariamente negativo; ele é simplesmente uma inevitabilidade que acabará por 

alimentar uma nova arte não-histórica. Semper aproveita ainda o ensejo para apresentar uma nova 

definição de estilo, que ontologicamente se afasta da linguagem histórica das formas e introduz a 

noção do padrão qualitativo do desenho: Entre as noções que a teoria do gosto se tem empenhado em 

formular, uma das mais importantes é a ideia de estilo na arte. Este termo, como todos sabem, é um para o qual têm 

sido oferecidas muitas interpretações, tantas que os cépticos têm-lhe procurado negar qualquer base conceptual clara. 

Contudo, cada artista verdadeiramente conhecedor sente todo o seu significado, por mais difícil que seja para ele 

expressar em palavras. Talvez possamos dizer: Estilo significa dar ênfase e sentido artístico à ideia básica e a todos os 

coeficientes intrínsecos e extrínsecos que modificam a materialização do tema numa obra de arte. (SEMPER, 1989: 

136)562 

Mais tarde, em 1854, ao participar numa conferência na capital britânica, Semper declara a 

Arquitectura a arte da invenção, pois considera-a fruto de um acto criativo livre da razão dominado 

pela fantasia humana, já que as suas formas não existem na natureza como modelos originais belos 

e disponíveis. Ele assevera a Arquitectura como a mais livre de todas as artes de representação, 

apenas sujeita ao condicionamento das leis gerais da natureza e da mecânica dos materiais. Fazendo 

a determinação genérica de uma obra arquitectónica, Semper consubstancia: a sua concepção inicial e 

originária nasce sempre da satisfação de uma qualquer necessidade material, em primeiro lugar da necessidade de se 

ter um tecto e um refúgio contra as injúrias do clima e dos elementos ou contra as agressões de outras forças hostis; e 

como podemos obter este abrigo, apenas fixando solidamente entre si os diversos materiais que a natureza oferece, 

torna-se claro que, na realização de construções análogas, devemos seguir rigorosamente as leis estáticas e mecânicas. 

Esta dependência material das leis e condições naturais que permanecem idênticas ao longo do tempo e em qualquer 

lugar, outorgam à obra arquitectónica um certo carácter de necessidade, e fá-la parecer, em certa medida, um produto 

da própria natureza, se bem que esta as cria por ser dotada de razão e de vontade livre. (SEMPER, 1987: 95)563 
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Nesta etapa, o pensamento axiomático de Semper reconhece à Arquitectura um forte propósito 

técnico e científico de resposta a necessidades que, estando fora, das premissas da dogmática 

funcionalista, a desloca disciplinarmente da esfera de uma arte de imitação, permitindo-lhe abdicar 

da clássica mímesis, ainda que em forma análoga, na prática contribua para reafirmar a sua 

continuidade na tradição vitruviana da adequação, solidez e beleza. 

Entretanto a viver em Zurique, na Suíça, onde projecta o novo Polytechnikum da cidade, Semper, 

que a partir de 1855, vai acumular igualmente a função de professor de Arquitectura na escola, 

edita a sua principal obra teórica. Entre 1860 e 1863, ele publica os dois primeiros volumes do Der 

Stil in den technischen und tektonischen Künsten; oder, Praktische Aesthetik (O Estilo nas Artes técnicas 

e tectónicas; ou práticas estéticas). A obra, contudo, ficará incompleta, um terceiro volume 

dedicado à Arquitectura nunca será concluído. O estudo cria uma transdução com o modelo 

taxinómico da biologia, o que proporciona a Semper o desenvolvimento de uma concepção mais 

restritiva da noção de organismo. Este tipo de análise, suscita comparações com o livro, “A Origem 

das Espécies” de 1859, do contemporânea Charles Darwin (1809-82). Embora distante 

epistemicamente do modelo teórico do naturalista britânico, Semper tenta, no entanto, de modo 

análogo redigir uma História da evolução da Arquitectura com base num número restrito de 

elementos fundamentais. A obra é identicamente divergente no seu idealismo subjacente. A 

hipótese de que o projecto de Arquitectura pode estar sujeito a determinadas leis históricas ou 

evolutivas, é veementemente rejeitado por Semper que concede ao arquitecto a total liberdade na 

descoberta de novos caminhos de progresso.  

Consonante com o agrupamento conceptual dos quatro elementos fundamentais elaborado 

anteriormente, Semper vai dedicar em exclusivo o volume I à arte têxtil. Nos prolegómenos ou 

prólogo filosófico de abertura, ele expõe o essencial das suas ideias, e, em particular, a vontade 

sintáctica de organizar uma teoria empírica da arte que se oponha à tendência para o abstracto da 

estética alemã. Semper, tal como Viollet-le-Duc, possui um pensamento genérico que procura (...) 

explorar dentro de casos individuais, a regularidade e a ordem que se tornam aparentes nos fenómenos artísticos 

durante o processo criativo, tornando-se e deduzindo a partir desses princípios gerais, os fundamentos de uma teoria 

empírica da arte. Por isso, a sua principal intenção é a (...) de revelar a lei interna que rege o mundo das formas 

artísticas, exactamente como ela governa o mundo da natureza. (SEMPER, 2004: 71-2)564 Para Semper é possível 

estabelecer uma conexão entre as formas naturais e aquelas que dirigem as formas artísticas. A 

inteligibilidade destas formas é factível através da introdução pessoal de três categorias estéticas; a 

simetria, a proporção e a direcção, que se dispõem à volta de um núcleo central, numa clara analogia 

científico-natural com a mineralogia, pois, segundo ele, é nas formações cristalinas que se encontram 
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as suas expressões mais perfeitas.565 Semper acrescenta assim um conceito original de aproximação 

à mineralogia ou cristalografia, para garantir a compreensão das formas arquitectónicas e o seu 

significado cosmológico, englobando tanto o ponto de vista positivo (cosmologia científica) como 

metafísico (cosmologia racional). 

É neste contexto que Semper detalha e actualiza a sua teoria do revestimento. Ele dá continuidade 

aos argumentos de que a Arquitectura procede da manifestação primária da arte têxtil, 

convertendo-a deste modo numa extensão da necessidade elementar de cobrir – revestir - o corpo 

com os têxteis. Considera que no decurso do processo natural de desenvolvimento humano, todas 

as outras artes, acabaram assim por derivar tipológica e simbolicamente da arte têxtil, [Fig.62] que 

ao garantir a sua autonomia, pôde criar tipologias próprias ou, então, eventualmente procurou-as 

na natureza. Semper acredita que epistemologicamente, o primeiro conjunto de princípios do estilo 

se consolidou dentro desta técnica artística primordial, que tinha na sua essência a cargo a missão 

de alinhar e ligar, mas serviu igualmente para cobrir, proteger, encerrar. Os verbos transitivos, 

cobrir, proteger, encerrar, utilizados para identificar o revestimento, como se ele fosse a própria 

pele, estão intrinsecamente ligados a uma nova ideia de envolvente comprometida contextualmente 

a uma estrutura espacial. A presença latente no pensamento de Semper do conceito de espaço, 

ajudará a abrir as portas para as grandes mudanças heurísticas produzidas na teoria da Arquitectura 

do século XX. 

Na óptica de Semper o revestimento transforma deste modo o tipo arquitectónico em algo 

simbólico, num processo que vai evoluindo através da alomorfia do material, no que ele designa de 

metabolismo. Embora opondo-se abertamente às ideias de Karl Bötticher (1806–89),566 o autor da 

Die Tektonik der Hellenen (A Tectónica dos Gregos), Semper vai recorrer à sua diferenciação entre 

esquema essencial e esquema artístico. Ele encara o emprego pelos gregos das superfícies pintadas, 

não só uma vontade de superação da decoração embutida presente no princípio asiático, mas, 

também, uma idealização formal capaz de negar a própria materialidade dos elementos. [Fig.63] 

Usando os exemplos Clássicos da Grécia e do Egipto, Semper defende que cada país deve formular 

um limite expressivo para o seu princípio arquitectónico: O princípio grego, obviamente, tinha de estar 

baseado em tradições formais que favoreciam a dissimulação da construção material. Ele nunca poderia ter surgido 

                                                
 

565 Semper cria aqui um aparente absurdo que desafia a sua lógica discursiva anterior, em que foi veemente na crítica a Vitrúvio e aos 
seus conceitos estéticos. 
566 Na década de 1840, Karl Bötticher propõe um novo sistema integrado de expressão arquitectónica, primeiro com base em 
considerações sobre o plano e a estrutura, mas que incluía também a importância do simbolismo da estrutura nas suas formas 
ornamentais. Céptico em relação aos caminhos seguidos pela estética filosófica, que temia estar a conduzir a Arquitectura para propósitos 
de imaterialidade, ele interpreta o ornamento como um elemento de comunicação dos temas intrínsecos à construção. Atribuindo-lhe 
um significado histórico, Bötticher imagina uma armadura medieval de forças materiais e estruturais representadas de acordo com a 
linguagem explicativa das formas ornamentais gregas. A sua reformulação das ideias estéticas e a defesa da importância da visibilidade na 
expressão das estruturas de ferro, confere a Bötticher um papel relevante no processo de busca de um sistema de conhecimento teórico 
para a Arquitectura alemã moderna. (SCHWARZER, 1993: 267-80) Cfr., Mitchell SCHWARZER. 1993. “Ontology and Representation 
in Karl Bötticher's Theory of Tectonics”. Journal of the Society of Architectural Historians. Vol. 52, Issue 3. Berkeley: University of California 
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sem essas tradições – por exemplo, a partir da pura especulação – e, estas tradições foram asiáticas. (SEMPER, 2004: 

379)567 

A emancipação grega dessa tradição, modificando as formas de construção asiática do revestimento 

produz-se dotando-as de uma nova alma, num processo de depuração, daquilo que não tem nenhum 

propósito morfológico, é estrangeiro ou contraria a ideia de pureza formal, excluindo-os e 

removendo-os, assim para um terreno neutro. Contudo, Semper considera que esta revisão crítica 

não exige do acto criativo uma necessidade de invenção de novos tipos, pois estes permaneceram 

incompreensíveis ou tiveram um efeito inibidor para as massas: Este novo estilo teve que evitar todas as 

referências desnecessárias ao peso e inércia das massas, e por isso baniu o arco da provisão das formas artísticas. 

Usou os atributos de massa apenas para enfatizar precisamente a actividade e a vida dos membros orgânicos. Em 

resumo, ele emancipou a forma a partir do material e a partir da necessidade a descoberto. (SEMPER, 2004: 379)568 

Semper deixa assim claro que a tendência do novo estilo quanto ao revestimento, é criar um 

esquema artístico que autonomize a forma com respeito ao material e à necessidade pura. Sendo a 

expressão simbólica dos factores variáveis que formam a essência da obra de arte, é o revestimento 

que determina a realidade do estilo. Mas, Semper mostra-se céptico com a ideia da afirmação de 

um novo estilo de referência contemporânea. Ele não acredita que apareça uma corrente de 

pensamento aglutinadora e capaz de criar um valor histórico global com força e consciência para 

promover uma revisão epistemológica da Arquitectura, ainda que, recorrendo à ironia, seja possível 

dar-lhe uma “vestimenta” adequada. 

Semper noutra passagem do volume I, numa conhecida nota sobre a “dissimulação da realidade”, 

em que procura encontrar uma conclusão lógica para a sua tese do revestimento, aponta algumas 

razões para o seu cepticismo em relação a um novo estilo. Para ele a dissimulação da realidade, é 

idiossincraticamente um duplo encobrimento da obra arquitectónica; na ocultação simbólica do 

material e no seu conteúdo temático (...). A destruição da realidade do material, é necessária se a forma está 

a emergir como um símbolo significativo, como uma criação humana autónoma. Vamos esquecer os meios que devem 

ser usados para alcançar um efeito artístico desejado, e não deixar escapá-los, de modo a não nos esquecermos 

lamentavelmente a nós mesmos. (SEMPER, 2004: 439)569 Esta afirmação assume uma posição crítica de 

Semper aos que na época apelida de materialistas, empenhados num esforço técnico e intelectual 

para inventar um novo estilo, baseado unicamente nas premissas estruturais e materiais da 

Arquitectura. 

No volume II do Der Stil, Semper incluiu as secções sobre a cerâmica, a tectónica - construção em 

madeira -, e a estereotomia - construção em pedra -, além da técnica dos metais. O texto entendido 
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por alguns críticos como um catálogo sobre questões técnicas, na realidade, possui passagens de 

grande influência hermenêutica na orientação do debate arquitectónico alemão até ao final do 

século. Os comentários de Semper sobre a exploração arquitectónica do espaço e as referências 

ao ferro, oferecem novas didácticas para a compreensão estética moderna dos materiais. Embora, 

anteriormente, a ideia de espaço arquitectónico para Semper tenha residido nas paredes ou matéria 

têxtil, quando introduz a discussão sobre a construção em pedra e explora o tema das técnicas de 

abobadado, atribuindo-lhes uma filiação romana, ele realça a sua importante contribuição para a 

qualificação espacial da Arquitectura. Referindo-se ao sistema da célula abobadada, Semper escreve: 

Este foi um novo uso para o vazio da construção e representou uma solução para o problema de como criar a partir 

dos próprios espaços circundantes os suportes e contrafortes necessários para abobadar mesmo os enormes salões 

centrais enquanto gastavam um mínimo em material e em trabalho, obtendo assim o maior espaço possível, para 

revelar depois os seus autores, (...). Os Romanos foram sem dúvida os inventores desta poderosa arte espacial, 

que teria estado relacionada com a arquitectura grega. (SEMPER, 2004: 756)570 

Nos diversos comentários sobre o emprego do ferro, Semper dá forma à disjunção dilemática que 

inquietará a maioria dos que depois dele, irão tentar promover o uso do ferro na Arquitectura. Na 

sua opinião este dilema lógico surge como resultado da natureza idiossincrática do ferro, se por 

um lado, aceita (...) a utilização de certas razões exclusivas para a construção em barra metálica, devido a objectivos 

formais, podem ser defendidas, como por exemplo nas razões que levam as coisas a  encaixarem-se umas nas outras 

e as ligações a se encontrarem nas juntas, estas razões não anulam as dúvidas de Semper, pois elas são 

meramente a expressão da pequena escala com tendência para a mimetização, por isso, (...) geralmente 

este é um terreno infértil para a arte. Não é possível falar num estilo monumental de barra metálica ou num estilo de 

ferro fundido; o seu imaginário é a arquitectura invisível. (SEMPER, 2004: 658)571 

Contudo, Semper acredita que técnica e estruturalmente o ferro vai ultrapassar esta 

transitoriedade, podendo tornar-se o símbolo do esforço de compreensão pela hodiernidade dos 

valores tradicionais. As frágeis secções das barras metálicas podem ser reforçadas com a construção 

tubular e as treliças projectadas com maior aprumo artístico, o que coloca novos desafios em 

relação ao futuro da arte, o que leva um Semper confiado, a vaticinar: Recentemente, o princípio da 

construção oca foi retomado na construção de pontes e mesmo na arquitectura civil. Até agora, ele foi retomado apenas 

num sentido técnico e objectivo, porém pode ser possível depositar nele as nossas esperanças para o futuro da arte. O 

nosso estilo de construção deverá mais uma vez atender aos padrões das formas monumentais; estas últimas já não 

serão meras mentiras, e as velhas tradições indo-germânicas na arte poderão outra vez ser compreendidas. (SEMPER, 

2004: 660)572 A teoria de Semper revela uma legitimidade hermenêutica capaz de refutar os axiomas 

positivistas da época, empenhados na sistematização de uma Arquitectura liofilizada na sua 
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materialidade, tecnicismo construtivo e num ambíguo milieu geográfico e social. A noção de que as 

ideias que as formas exprimem são mais relevantes do que os materiais que as consubstanciam, 

denega o habitual juízo que aponta a Semper como um putativo materialista da arte. Ele não pode 

ser encarado como o encomiasta de uma ideia estética moderna dos materiais, ainda que, na vasta 

produção teórica, algumas das suas ideias quando isoladas do contexto, possam induzir essa 

interpretação. O maior contributo teleológico de Semper frente ao modernismo, radica na sua 

capacidade de criar amplitude nos argumentos que transformaram a Arquitectura em função dos 

materiais e da estática, num signo ou símbolo em perfeita sintonia com a sua realidade ontológica. 

Hanno-Walter Kruft, resume com acutilância o conjunto teórico do autor alemão: A teoria de Semper 

constitui a proposta mais complexa do século XIX em língua alemã para compreender a arquitectura como a obra 

conjunta de forças materiais e ideais. Semper não conseguiu resolver a contradição interna que implica, por um lado 

aspirar a um ‘neuen Stil’ e, por outro, ser o principal representante do historicismo. (KRUFT, 1990b: 550)573 

 

 
Fig. 62. Gottfried Semper. Der Stil in den technischen und 
tektonischen Künsten... 1860. Diversos padrões têxteis 

 

 
Fig. 63. Gottfried Semper. Der Stil in den technischen und 
tektonischen Künsten... 1860. Análise da policromia num templo 
toscano, depois de Vitrúvio  
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7.5    O ECLECTISMO ALEMÃO E A NOVA CONCEPÇÃO TEÓRICA VIENENSE 

No que à teoria da Arquitectura diz respeito, na Alemanha do último quartel do século XIX existe 

um vazio heurístico que impede a actualização do discurso disciplinar iniciado nas décadas 

anteriores. A própria dinâmica positivista da acumulação de conhecimentos históricos, não 

encontra formas de escamotear este fenómeno. A utilização da teoria enquanto instrumento de 

concepção política com uma forte carga ideológica e a tendência para um enfoque prático com 

rudimentos de romanticismo, levam a que na nação alemã, o Neogótico perdure, ainda, como o 

modelo estilístico preferido de afirmação da Arquitectura. 

Parcialmente submetido à influência dos modelos ingleses, o Neogótico germânico apenas se 

distingue do insular pelo carácter nacionalista da sua matização formal. Isto, porque a Inglaterra - 

pátria da Revolução Industrial - é o pólo de um novo paradigma civilizacional fundado numa 

superioridade tecnológica sedutora, todavia, capaz de provocar fortes reacções de oposição. Atenta 

ao Zeitgeist anglo-saxão, a Alemanha desde cedo vai à procura das etimologias que lhe permitam 

compreender o carácter idiossincrático das novas artes industriais, do Urbanismo e da Arquitectura 

inglesas. 

Uma tradição que terá como figura mais eminente, no ocaso do século, o arquitecto Hermann 

Muthesius (1861-1927) e os propósitos do seu assumido desempenho oficial na Embaixada alemã 

em Londres.574 Estereotipada, a Arquitectura alemã aposta num eclectismo que apenas tira proveito 

do que considera ser a utilidade coerente de um estilo histórico, quando este se lhe afigura mais 

valioso, sem aderir exclusivamente a um sistema. Esta versatilidade impede que o historicismo 

arquitectónico possa assumir uma postura teórica geral, oferecendo assim à História da Arte e da 

Arquitectura uma capacidade cada vez maior de influência sobre a base disciplinar e teórica desta 

última. O debate intelectual sobre os estilos entra num círculo vicioso, envolvendo a proactividade 

teórica da Arquitectura em critérios práticos que correspondem apenas a uma maior ou menor 

logoclonia de conhecimentos históricos. 

  

                                                
 

574 Hermann Muthesius é provavelmente o maior exemplo deste interesse de compreensão dos modelos britânicos. Ele aproveita o seu 
estatuto de adido cultural na Embaixada alemã em Londres, para a partir de 1896 e durante seis os anos seguintes, estudar a Arquitectura 
residencial e o estilo de vida doméstica inglesas. No regresso à Alemanha, Muthesius é reconhecido publicamente como um admirador 
da cultura anglo-saxónica, publica Das englische Haus (A Casa inglesa) e promove as ideias do movimento Arts and Crafts inglês, 
colaborando, ainda, activamente com outros intelectuais alemães na criação da Deutsche Werkbund em defensa da união da arte, do 
artesanato e da tecnologia. O espírito do Deutscher Werkbund ajudará a moldar a História da Arquitectura do século XX, ao exercer 
uma influência directa nos fundamentos conceptuais de muitos dos pioneiros do modernismo como Le Corbusier, Walter Gropius ou 
Mies van der Rohe e no modelo de ensino sistémico de escolas como a Bauhaus. 
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7.6    SITTE. AS QUALIDADES VISUAIS E SINESTÉSICAS DA CIDADE 

Teremos que nos deslocar para o outro grande pólo cultural de fala alemã, Viena a cosmopolita 

capital do decadente Império Austro-húngaro, para encontrar uma nova concepção teórica de 

referências com base histórica. Este papel é assumido pelo arquitecto vienense, director do Instituto 

Imperial das Artes Industriais do Estado, Camillo Sitte (1843-1903), um burocrata consciente dos 

efeitos perniciosos do tecnicismo formal sobre a cidade, e que, em contramedida vai desenvolver a 

primeira grande aportação teutónica para a teoria urbanística. Der Städtebau nach seinen 

Künstlerischen Grundsätzen (A Construção de Cidades segundo Princípios Artísticos), é um ensaio 

profusamente ilustrado publicado em 1889, de matriz historicista que na sua substância confia na 

natureza e na escola dos Antigos. No livro, o autor critica o unilateralismo dos princípios, e da 

técnica do Urbanismo moderno, que imprimem pobreza de motivos e aridez quando comparados 

com os valores da artisticidade empírica das cidades históricas. Ele advoga a organização da 

estrutura das cidades sobre uma trama irregular, matizada com espaços abertos em forma de praça. 

Para Sitte, diacronicamente a praça foi o centro nevrálgico das cidades, o espaço simbólico e 

conceptual na afirmação da civilidade de um povo. Censura os métodos do Urbanismo moderno, 

obcecado com os pressupostos higienistas e de mobilidade, que desenvolvem sistemas quantitativos 

e de geometrização abstracta excessivamente focados na planta em detrimento da dimensão vertical 

da cidade, causadores da rigidez e da esterilidade racionalista limitadora da vida pública. Frente a 

esta disfunção urbanística, Sitte defende o regresso à riqueza formal e espacial dos desenhos antigos, 

às tipologias das praças históricas que no seu crescimento sistémico conduziram, segundo ele, na 

maioria dos casos, a assimetrias e a uma riqueza decorativa com esculturas e monumentos capazes 

de criar uma unidade formal nos vazios - praças -, o que permite a integração espacial dos edifícios 

públicos na sua apresentação isolada. Uma unidade, que Sitte acredita encontrar nos planos da 

praça, pois a configuração, as dimensões e as construções marginais às praças foram pensadas para 

estabelecer entre si uma relação ditada pelo equilíbrio entre escalas. [Fig.64] 

Sitte propõe uma limitação ao crescimento urbano desmesurado. Ele vê no crescimento excessivo 

das cidades um elemento inibidor da sua própria construção artística. Assim, ao recusar o 

Urbanismo dos princípios da ortogonalidade e simetria, Sitte concede às formas da cidade 

características verdadeiramente arquitectónicas. O elogio da cidade dos espaços irregulares 

desenhados com a participação da natureza, revela a evocação poética de uma operatividade que 

na sua análise é puramente formal e estética, e que, portanto, não se detém na observação das 

circunstancias históricas que as produziram. A fundamentação de Sitte é teleológica, recorre a 

princípios urbanísticos e artísticos que tentam refutar os procedimentos miméticos da teoria e a 



 p.251 

prática urbanísticas da época, alertando para o antagonismo entre o pragmatismo oficial e o 

pitoresco da sua simpatia. 

Com ele, a cidade histórica e o seu conteúdo artístico não são passíveis de reprodução; constituem 

um manancial onde é possível ir buscar conhecimentos e referências, assim, como, o testemunho 

crítico do modelo de planificação urbanística moderna, que converte a cidade, numa máquina 

perfeita oleada apenas pela tecnicidade. Sitte pretende integrar nesta nova expressão que é o 

Urbanismo, o registo superior do deleite e do belo, algo que a disciplina urbanística, na sua nova 

perspectiva teleológica, ainda não soube reconhecer. Choay confirma esta urgência no discurso de 

Sitte: Städtebau atribui-se como objectivo descobrir as leis de construção do belo objecto urbano. Para Sitte, trata-se 

de definir as estruturas específicas que conferem a uma paisagem construída tridimensionalidade às suas qualidades 

visuais e sinestésicas. A diacronia é a dimensão obrigatória da análise: é apenas através do confronto sistemático de 

conjuntos urbanos de épocas distintas que será possível fazer surgir constantes e variáveis. (CHOAY, 2007. 276)575 

 

 
Fig. 64. Camillo Sitte. Der Städtebau nach seinen Künstlerischen 
Grundsätzen.  Ed. 1901. Proposta de reestruturação da “Ringstrasse” em 
Viena 
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7.7    WAGNER. A INTRANSIGÊNCIA MODERNA NA TEORIA DA ARQUITECTURA 

Mais radical na abordagem, Otto Wagner (1841-1918), visto como um dos pioneiros na 

consciencialização para o novo paradigma de modernidade a adoptar no século XX, quando em 

1894, é nomeado professor da Academia de Belas-Artes de Viena, na sua aula inaugural, defende a 

necessidade de uma mudança profunda da cultura arquitectónica, sugerindo um novo olhar no 

modo de equacionar os problemas relacionados com as recentes prerrogativas da vida moderna. 

Esta doutrina é desenvolvida de forma mais ampla no livro Moderne Architektur (Arquitectura 

Moderna), publicado no ano seguinte, e que mais tarde, na quarta edição de 1914, passará a intitular-

se Die Baukunst unserer Zeit (A Arquitectura do nosso Tempo). 

A abordagem de Wagner à cultura da cidade, e ao Mundo Ocidental em geral, ensimesma a 

heurística fundacional da Arquitectura do século XX. Logo no prefácio da primeira edição, ele deixa 

sublinhada a sua crença de que os fundamentos de qualquer que seja a visão sobre a Arquitectura 

actual, deve estar plenamente consciente: (...) que o único ponto de partida para o nosso trabalho artístico só 

pode ser a vida moderna. (WAGNER, 1988: 60)576 A essência teórica de Wagner procura dar 

continuidade à teoria arquitectónica de Gottfried Semper, remetendo-a para uma intransigência 

moderna antagónica da postura arqueológica do historicismo. Expressão da vida moderna, a 

Arquitectura não precisa de procurar a beleza das suas formas na mimese dos modelos da natureza. 

Ao não necessitar dos modelos da natureza, a Arquitectura pode conceptualmente autonomizar-

se da sua relação com as artes plásticas; isto permite que Wagner se demarque do naturalismo e 

organicismo da Art Noveau, emprestando à Baukunst uma nova episteme que a endereça para o 

reconhecimento Clássico de “Arte da Construção” assumida por Vitrúvio e Alberti. Como fará 

mais tarde Corbusier ao atribuir ao arquitecto um papel de Demiurgo, Wagner encontra na 

Arquitectura a visão idiomática (...) da mais elevada expressão de habilidade do homem, na fronteira com o 

divino. (WAGNER, 1988: 62)577 

Para Wagner mais do que falar de um estilo, importa falar de uma época artística sem uma 

delimitação rígida. Na sua opinião as nações desenvolveram e aperfeiçoaram as formas individuais 

de acordo com a sua capacidade, modo de expressão, e perspectiva, até conseguir que essas formas 

correspondessem ao ideal de beleza da época. Como tal,  a emergência gradual de um novo estilo 

deu-se, a partir, (...) do anterior, quando novos métodos de construção, novos materiais, novas tarefas humanas e 

pontos de vista ‘exigiram’ uma mudança ou reconstituição das formas existentes, figurando como uma 
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permanente, (...) expressão apodíctica, da aspiração à beleza de um período de tempo determinado, 

mas, igualmente, como prova (...) que a  arte e os artistas sempre representaram a sua época,  no espírito 

inquieto e nas exigências da práxis. (WAGNER, 1988: 74)578 

Os princípios da necessidade de Semper são partilhados por Wagner que não tem qualquer 

hesitação em afirmar que: Algo que não é prático não pode ser belo. (WAGNER, 1988: 82)579 Cada 

composição é essencialmente influenciada pelo material usado na sua construção e na tecnologia 

empregue. Estas são as premissas que orientam o arquitecto em direcção “à verdade”, permitindo 

que, (...) o carácter e o simbolismo da obra emerjam praticamente por si mesmos: a santidade será observada na 

igreja, a gravidade e a dignidade no prédio governamental, a boa disposição no estabelecimento de entretenimento, e 

assim por diante. (WAGNER, 1988: 83)580 

O arquitecto deve sempre desenvolver a forma artística partindo da construção. Contudo a 

construção ditada pela necessidade, não pode ser vista como um factor determinante da 

Arquitectura, pelo contrário é uma condicionante, pois na sua essência a ideia que envolve cada 

construção, (...) não está a ser solicitada por progressões algébricas e cálculos estruturais, mas por um determinado 

engenho natural – é isso o que é inventado. (WAGNER, 1988: 94)581 Aparentando proximidade com a ideia 

de autonomia da Arquitectura, deixada por Vitrúvio no seu Livro II, Cap. I, este engenho natural 

defendido por Wagner, procura a razão ôntica que separe a Arquitectura da simples construção. 

O tema da construção leva Wagner a formular um último axioma revelador da importância que 

atribui ao seu envolvimento com a prática arquitectónica: Sem o conhecimento e a experiência da 

construção, o conceito de “arquitecto” é impensável. (WAGNER, 1988: 99)582 

A consciência crítica para os desafios da modernidade em curso, obriga Wagner a caracterizar as 

problemáticas da Großstadt ou grande cidade, [Fig.65] que na sua opinião, são o expoente máximo 

do moderno na Arquitectura: O mais moderno do “moderno” hoje em arquitectura são, provavelmente, as nossas 

grandes cidades. O seu tamanho sem precedentes deu origem a uma série de novos problemas que esperam por uma 

solução arquitectónica. (WAGNER, 1988: 103)583 O hodierno crescimento das grandes cidades releva 

para o primeiro plano a discussão sobre o planeamento urbano e a necessidade da procura de uma 

solução racional para a matéria, regulada pela harmonia entre a arte e o propósito; no planeamento 

da cidade deve, assim, prevalecer uma pragmática funcional, pois no entendimento de Wagner: Isto 

irá resultar em exigências rigorosamente definidas e especificadas de tráfego, económicas e de sanidade pública, e que 

o arquitecto vai explorar como premissas artísticas quando implementar o plano da cidade. Cada plano da cidade tem 

naturalmente duas partes: a parte de expansão periférica, onde a tecnologia e a arte pode actuar de preferência 
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livremente, e o centro compacto da cidade, onde o desejo pela nova forma deve acomodar-se à imensidão de casas, 

monumentos de arte, facilidades existentes, e parques. (WAGNER, 1988: 103-4)584 Para ele, a arte promove 

uma perspectiva mais abrangente da realidade, superior à da técnica, o que acrescenta substância 

ao seu entendimento da Arquitectura como Arte final. Se a prioridade à circulação, economia e 

salubridade são essenciais no planeamento das cidades, ao arquitecto, munido do estimulo da 

vocação artística, compete agregar estes factores numa vontade estética que os respeita e os aceita 

como condição ética prévia.  

Wagner teve a virtude de introduzir uma série de perguntas que se impunham à Arquitectura da 

sua época, tanto no plano da construção dos edifícios como no Urbanismo das cidades, e a que ele, 

inteligentemente, teve o cuidado de não dar respostas definitivas, deixando à discussão 

hermenêutica a legibilidade e a inteligibilidade para fazer a fusão das modernas exigências dialécticas, 

com as retóricas das tradições teóricas do passado, das quais, o desejo de modernidade não se 

queria ainda totalmente desenraizar sob pena de perder as suas referências. Na ucronia de um 

tempo a reclamar uma atitude de ruptura para com a herança teórica, Wagner, como refere Simões 

Ferreira, (...) terá sido a excepção a essa atitude generalizada de ruptura com a tradição teórica. (SIMÕES 

FERREIRA, 2010: 142)585 Ao assumir a Arquitectura como a união da construção com a utilidade e a 

estética, Wagner dá-lhe a primazia entre as Artes e reconhece-a dentro do círculo hermenêutico 

da tradição vitruviana, porém polinizada pelos ventos de renovação da modernidade do séc. XX. 

 

 

 

Fig. 65. Otto Wagner. Großstadt Wien. 1911. Vista do centro do XXII 
distrito proposto para Viena 
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8    O SENTIDO ÉTICO NA TEORIA INGLESA DO SÉCULO XIX 

 

O início do século XIX, em Inglaterra, não trás consigo qualquer ruptura epistemológico com a sua 

anterioridade arquitectónica. Depois da derrota do Império Francês e seus aliados, a Grã-Bretanha 

alcança a liderança mundial, criando o seu próprio Império e impondo uma nova ordem, a Pax 

Britannica. A emergência deste poder global, associado ao impulso industrial e comercial, vai 

traduzir-se em inovações tecnológicas que não são capazes de encontrar na Arquitectura uma 

manifestação formal adequada para a sua realização. Nas primeiras décadas do novo século, os 

arquitectos ingleses, por díspares motivos de índole cultural e contextos específicos, vão continuar 

a legitimar as suas linguagens estéticas através da cópia dos modelos Clássicos e do estudo dos seus 

valores canónicos. 

Em 1808, é publicado o último volume do Vitruvius Britannicus, John Soane começa a apresentar na 

Royal Academy, em 1810, o seu ciclo anual de palestras com vigência nas duas décadas seguintes, 

Thomas Hope (1769-1831), o filosofo e coleccionador de arte de origem holandesa com um papel 

relevante no sucesso do revivalismo da Arquitectura Clássica Grega em Inglaterra, dá por 

terminadas em 1815, as ilustrações da sua desenvolvida História da Arquitectura, publicada 

postumamente pela família em 1835, com o título An Historical Essay on Architecture (Um Ensaio 

Histórico sobre Arquitectura). 

Joseph Gwilt (1784-1863) autor de numerosos textos sobre Arquitectura em que dá particular 

ênfase aos aspectos tecnológicos, reedita em 1825 a Civil Architecture (Arquitectura Civil) de Sir 

William Chambers e, traduz em 1826, a De Architectura de Vitrúvio, ano em que, igualmente, publica 

um tratado dedicado à prática e à teoria, Rudiments of Architecture, Practical and Theoretical 

(Rudimentos da Arquitectura, Prática e Teórica), regressando duas décadas depois, em 1842, 

porventura com o seu maior contributo para a literatura disciplinar, An Encyclopaedia of Architecture, 

Historical, Theoretical, and Practical (Uma Enciclopédia da Arquitectura, Histórica, Teórica, e Prática), 

onde, logo no prefácio deixa evidente a importante influência teórica e histórica de Isaac Ware e 

dos franceses Rondelet, Durand, Louis Lebrun e Quatremère de Quincy. 

A procura de respostas para as questões do estilo, leva a que a maioria dos autores ingleses deste 

período, valorize excessivamente a História da Arquitectura, encontrando na afirmação ecléctica 

os argumentos para a defesa dos estilos históricos. Postulada por um eclectismo intelectualizado, a 

teoria da Arquitectura em Inglaterra é aporeticamente envolvida na ambivalência entre tradição e 

modernidade. Fragmentos dos diligentes discursos revivalistas começam a circular nas revistas de 
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Arquitectura, recentemente fundadas, provando a importância destes formatos como veículos de 

divulgação e discussão teórica ao longo do século XIX. 586 

Parte medular neste debate, a questão das raízes inglesas do Gótico, profundamente associada aos 

ideais românticos nacionalistas, vai ser conduzida ideologicamente para lá do histórico, permitindo 

o aparecimento de um movimento que acredita ver conceptualmente no Gótico, um estilo adaptado 

ao presente. O arquitecto e antiquário Thomas Rickman (1776-1841), publica em 1817, Attempt to 

Discriminate the Styles of English Architecture (Tentativa para Descriminar os Estilos da Arquitectura 

Inglesa), onde estabelece uma base cronológica para a classificação e terminologia associadas aos 

diversos estilos ingleses da Arquitectura eclesiástica medieval. Ao ordenar com detalhe os estilos 

históricos, a obra de Rickman alimenta a atenção e o gosto pelo medievalismo, proporcionando 

por outro lado uma clarificação dos princípios tópicos que diferenciam a acção de restauro dos 

modelos edificatórios novos. Lenta, mas, progressivamente, o recurso às formas do Gótico nacional, 

primeiro através da edificação de igrejas, comprova as potencialidades do Neogótico como uma 

linguagem estilística apropriada. 

A sua confirmação chega, contudo, de forma inusitada depois do incêndio, que no ano de 1834, 

destrói quase na sua totalidade o palácio de Westminster, sede do parlamento em Londres. A 

comissão parlamentar que promove o concurso para o novo edifício, solicita projectos com 

especificações estilísticas que os aproximem da Arquitectura Gótica ou da Arquitectura Isabelina. 

Ironicamente o vencedor, Charles Barry (1795-1860) com um projecto Gótico, é um típico 

representante do ecletismo historicista com obras construídas em diferentes estilos históricos. 

Ainda por concluir, a discussão que envolve a autonomia do Neogótico irá encontrar os seus 

melhores argumentos no arquitecto que vai colaborar com Barry nos trabalhos de 

redimensionamento interior do novo parlamento. 
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outra margem do Canal da Mancha. 
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8.1    PUGIN. O CONCEITO SOCIAL E ÉTICO DA ARQUITECTURA 

O filho inglês do arquitecto Augustus Charles Pugin (1762-1832), expatriado pela revolução 

francesa, Augustus Welby Northmore Pugin (1812-52) é o teórico autor destes argumentos. 

Convertido ao Catolicismo em 1835, Pugin torna-se o principal arquitecto da comunidade católica 

em Inglaterra. Esta mudança vai determinar a sua avaliação da Arquitectura e transformar-se no 

motor teleológico das suas posições conceptuais sobre o regresso ao estilo Gótico, por ele 

considerado a melhor expressão da espiritualidade cristã. A publicação de Contrasts: or, A Parallel 

between the Noble Edifices of the Middle Ages and Corresponding Buildings of the Present Day; Shewing 

the Present Decay of Taste (Contrastes: ou, Um Paralelo entre os Nobres Edifícios da Idade Média e 

as Correspondentes Construções do Dia de Hoje; Mostrando a Decadência Actual do Gosto), em 

1836, revela uma maior inquietude de Pugin em apresentar uma concepção idealizada do mundo, 

do que criar uma verdadeira perspectiva comparativa da Arquitectura e da estética. Uma idealização 

para Rosa Carvalho testemunhada logo no subtítulo: A palavra Shewing é neste caso utilizada não 

figurativamente, mas “à letra”, em virtude de Pugin utilizar continuamente as ilustrações como argumentos visuais e 

retóricos para as suas convicções. (ROSA DE CARVALHO, 2010: 81)587 

O livro vive da dicotomia entre os argumentos de um ethos medieval perdido, organizado à volta 

da unidade total entre a arte, Arquitectura e sociedade, assegurada por uma estabilidade social 

criada pela qualidade orgânica da própria sociedade e pela autenticidade na arte e Arquitectura 

Gótica, garantida por Deus através do Catolicismo e, um presente de completo desequilíbrio social, 

iniquidade e desenraizamento. Uma encenação do monumento histórico, concordante com a forma 

como o século XIX o consagra, assente numa palavra-chave, o contraste entre planos. Choay, 

descreve os seus termos precisos deste confronto: Em último plano, temos uma paisagem pitoresca na qual 

está integrado o edifício. Em primeiro plano, está o mundo em vias de industrialização, sofrendo a agressão frontal e 

violentamente. Poesia da antiguidade, drama do seu confronto com o que se designa por “nova civilização”. (CHOAY, 

2010: 144)588 

Cada uma das estruturas apresentadas nas ilustrações é, assim, a expressão construída de uma visão 

particular da humanidade, um contraste evidenciado entre o cristianismo e o utilitarismo. Para Pugin 

a crise presente é o resultado da herança dos últimos três séculos, ou seja, do passado renascentista 

e do Iluminismo racionalista, criadores de uma vida contemporânea dominada por um genuíno 

egoísmo associado à autoridade absoluta da função e uso oferecido pelas mentiras do Classicismo. 

Falsidades que ele colige da crítica à teoria do funcionalismo francês, por esta ter admitido, (...) que 
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o grande teste da beleza arquitectónica é a adequação do projecto ao propósito a que se destina, e que o estilo de 

um edifício deve corresponder com a seu uso de modo que o espectador possa entender imediatamente o propósito 

para o qual este foi erguido. (PUGIN, 1841: 1)589 

O belo é sinónimo do bom; Pugin acredita que uma arte bela apenas pode criar-se e desenvolver-

se pela acção de pessoas boas, para ele, os católicos, e o Gótico é, neste contexto, a expressão do 

belo. O Gótico é assim, autêntico e bom, porque representa um modelo ucrónico da expressão 

natural de uma sociedade ideal medieval, infelizmente perdida, em que os valores da verdade 

católica eram garantidos por Deus. Pugin procura nos seus argumentos uma relação entre 

Arquitectura e sociedade, estabelecida através de princípios éticos, morais e estéticos. Para ele o 

Gótico tem uma dimensão ética com origem num processo de identificação, que não se baseia na 

relação com o “indivíduo” da episteme romântica – o “eu” à procura; o “génio” criador -, mas numa 

verdade abrangente e dogmática, o Catolicismo. 

O valor funcional da Arquitectura fica demonstrado assim pela religiosidade manifestada, permitindo 

que Pugin interprete, por exemplo, a verticalidade dos edifícios como símbolos da ressurreição. A 

arte cristã resulta do desenvolvimento do valor intrínseco da própria fé: (...) o resultado natural da 

evolução do sentimento e devoção católica, (PUGIN, 1841: 7)590 na opinião de Pugin, que transforma o 

apogeu e a decadência da Arquitectura numa expressão axiomática directa das mudanças na crença, 

tão evidente nos edifícios Clássicos erguidos em países católicos [Fig.66] e protestantes, [Fig.67] onde 

ele lamenta a ausência dos (...) verdadeiros princípios e sentimentos católicos. (PUGIN, 1841: 7)591 

Pugin acusa a Reforma, o Protestantismo e a laicização do pensamento como os principais 

responsáveis pelo declínio da Arquitectura. Um processo passível de inverter, pois de acordo com 

ele, se, a “Grande Arte” tem a essência da sua origem no Catolicismo puro, será a partir da procura 

desta essencialidade católica primitiva que surgirá a necessidade apologética para uma boa 

Arquitectura. Assumir com superficialidade o revivalismo Gótico não é, então, razoável para Pugin, 

doutrinariamente, imerso na determinação dos princípios éticos, morais e estéticos mais adequados 

à promoção da veracidade e da naturalidade das novas formas arquitectónicas. 

Mas Pugin não faz apenas a antítese das formas arquitectónicas, ele fala da metáfora do mundo 

medieval intacto, orgânico e de liberdade, em contraste com o presente resiliente da Revolução 

Industrial, causador da decadência das estruturas sociais. Putativo reformador social, ele exibe, 

contudo, um conceito social que é estático em relação ao “ego” sagrado do desenvolvimento 

progressivo da essência romântica. Ao reclamar um “Deus Absoluto” em detrimento de um “ego” 
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na encarnação neogótica, Pugin está a promover um paradoxo com a sua própria crítica à 

contemporaneidade social, revelando uma visão muito particular do conceito de História. Ele 

assume uma divisão ontológica total entre um passado sagrado e inacessível, pelo facto de ser 

idealizado, que se liga ao “Bom” em “Absoluto”, e o presente que causa prejuízo. 

Sem o prever, Pugin está a indicar novos caminhos epistemológicos à teoria da Arquitectura. O seu 

objectivo primordial é o de desenvolver uma matriz revivalista, porém, este esforço de 

conceptualização dirigido a um passado perfeito, mas, perdido, comporta tantas exigências que 

levantam incertezas quanto à possibilidade de se atingir a completa e absoluta perfeição do passado 

sagrado, inviabilizando a oportunidade para um futuro aberto, existindo assim, apenas, o ensejo 

para um futuro dirigido. A linha diacrónica da História é interrompida e imobilizada no seu fluxo, a 

realidade não deve ser procurada, porque ela simplesmente já foi encontrada. Há uma realidade em 

sentido “Absoluto”, mas que, não existe no processo de procura aberto a todas as oportunidades 

futuras. Para Pugin, o erro do presente, está no elemento ucrónico que em nome do 

desenvolvimento do “eu” da episteme romântica, criou o Liberalismo económico, o Racionalismo 

e o Iluminismo, precisamente, porque acreditou no desenvolvimento aberto e não dirigido. A 

antítese histórica dirigida à dinâmica arquitectónica futura, reside, assim, num Revivalismo acrítico 

que sem qualquer procura dialéctica traduza a certeza formal “Absoluta” do passado ideal. 

Em 1841, cinco anos após a divulgação de Contrasts, Pugin pública uma segunda obra, The True 

Principles of Pointed or Christian Architecture (Os Princípios Verdadeiros da Arquitectura Gótica ou 

Cristã). O livro é um tratado encomiástico da Arquitectura Gótica, onde Pugin procura explorar a 

importância do funcionalismo e da racionalidade construtiva, alicerçadas em critérios morais. [Fig.68] 

Logo na primeira página do livro, ele aponta duas regras básicas funcionais reveladoras da pureza e 

da honestidade na Arquitectura: a primeira, a que limita a construção aos elementos estritamente 

necessários para a comodidade e a estrutura; e, a segunda, a que atem o ornamento ao 

enriquecimento dos elementos construtivos. Visto agora num contexto mais amplo, Pugin, assevera 

peremptório: 1ª, que não deveria haver características relativas a um edifício que não sejam necessárias para a 

conveniência, construção ou propriedade; 2ª, que todo ornamento deveria consistir do enriquecimento da construção 

essencial do edifício. (PUGIN, 1973: 1)592 Porém, estes dois preceitos não têm uma particular aplicação 

na Arquitectura Gótica. Uma postura paradoxal e miasmática que Pugin prossegue quando mais à 

frente escreve: Na arquitectura pura o menor detalhe deve ter um significado ou servir a um propósito; e mesmo a 

própria construção deve variar de acordo com o material usado, e os projectos devem estar adaptados ao material no 

qual estes são executados. (PUGIN, 1973: 1)593 
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Escritos no início da década de 1840, estes argumentos não acarreiam uma novidade de natureza 

hermenêutica, dão continuidade directa aos princípios arquitectónicos da tradição académica 

francesa dos séculos XVII e XVIII, conceitos familiares em Cordemoy, Laugier, Boffrand ou Jacques-

François Blondel, e que Pugin conhece bem através de leituras da biblioteca do seu pai francês. Ao 

denunciar a filiação das suas ideias, Pugin apresenta os princípios arquitectónicos como os únicos 

verdadeiros, imutáveis na sua matéria constitutiva e apenas modificáveis pelas necessidades 

idiossincráticas do clima e da nação. Para ele a eminência destes princípios e a sua asseveração foi, 

unicamente, satisfeita pela Arquitectura Gótica, o que induz a que haja somente um caminho 

possível para atingir a grandeza. A grandeza através da imitação dos Antigos, que tacitamente, e 

porque Pugin é um fanático religioso, substitua a diacronia da Antiguidade das crenças pagãs pela 

ucronia do Cristianismo medieval. Uma verdade axiomática que Pugin quer ver cumprida: Estou 

ansioso para explicar aos outros os erros e equívocos em que eu caí, lucrando com a minha experiência, poderão de 

aqui em diante esforçar-se para reviver as gloriosas obras de arte cristã em todos os antigos e consistentes princípios. 

(PUGIN, 1973: 56)594  

Pugin dá igualmente uma particular relevância à decoração, entendida por ele como uma adequação 

capaz de manifestar na aparência exterior e interior do edifício, o propósito para o qual está 

destinado, por força da concordância dos valores extrínsecos e intrínsecos. As formas decorativas 

do Gótico são descritas recorrendo às tipologias arquitectónicas e aos aspectos de ordem 

construtiva. A referência à Arquitectura dita “da Revolução” e à sua peculiar expressão cosmológica 

de monumentalidade é utilizada por Pugin para justificar a imponência e a grandeza do Gótica: Sob 

a direcção da adequação arquitectónica também temos que considerar a escala e as proporções dos edifícios. Sem 

amplitude das dimensões é impossível produzir um efeito grandioso e imponente na arquitectura. (PUGIN, 1973: 

53)595 

Mas ao contrário de Boullée e do seu Essai sur l’art, que porventura terá lido, Pugin não abandona 

a escala humana: A figura humana é um padrão geral para a escala, concluindo mais à frente, (...). Na 

arquitectura gótica (pointed) raramente encontramos quaisquer imagens maiores do que a dimensão humana, 

geralmente bem menores. (PUGIN, 1973: 54)596 Perspicaz, Pugin procura induzir uma reciprocidade entre 

as proporções do homem e a escala do Gótico, de modo a criar um antagonismo que valide a 

delicadeza da Arquitectura Gótica em prejuízo de uma Arquitectura Antiga caracterizada 

exclusivamente pelas grandes dimensões: Na arquitectura gótica os diferentes detalhes do edifício são 

multiplicadas com o aumento da escala do edifício: na arquitectura Clássica eles só são ampliados. (PUGIN, 1973: 

53)597 Uma asseveração dissonante com a perspectiva de muitos dos autores do final do século 
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XVIII, cuja orientação estética reflectindo os padrões emergentes da Antiguidade greco-latina, 

defendia a importância da magnificação dos elementos ornamentais.598 

A Arquitectura profana e a decoração de interiores são, igualmente, censuradas por Pugin no The 

True Principles. Ao identificar o Gótico como o “princípio” em detrimento da ideia de “estilo” que 

o distingue dos estilos de outras épocas, ele faz do Gótico, o promotor de um conjunto de 

características formais que o converte num estilo ecuménico e universal. Nesta acepção, Pugin 

encontra os argumentos para a paralaxe que une a sua religiosidade com a modernidade, ainda que, 

isso não lhe permita incorporar o progresso tecnológico no seu sistema.599 Contrário às modernas 

construções em ferro, Pugin encontra nos elementos ornamentais em ferro do Gótico, formas 

peculiares de execução, de admirável adequação ao material, distantes tecnicamente das realizadas 

em pedra ou madeira. Uma ressalva só assumida pelo seu empenho de valorização absoluta do 

Gótico e pela sua alegação da utilidade dos critérios funcionalistas nos contrafortes e nervuras. 

Lido pelos goticistas, mas, também, pelos funcionalistas de meados do século XIX, a influência 

teórica de Pugin, nunca foi reconhecida pelos seus herdeiros intelectuais como Semper, Ruskin ou 

Morris, desassossegados com o aberrante fanatismo religioso do autor de The True Principles. Apesar 

do criticismo agudo, a Grande Exposição de 1851, em Londres, deveria ter sido o momento de 

triunfo de Pugin, porém, no instante que o evento abre portas, a sua saúde deteriora-se, ele é uma 

figura inquieta que não entende a apropriação das suas ideias pelos que o imitam na prática 

arquitectónica. 

Por uma infeliz ironia o seu último projecto, a torre do relógio do Palácio de Westminster, em 

Janeiro de 1852, estava destinada a ser a sua mais famosa obra. Meses depois, em Setembro, o 

quadro psicótico agrava-se, morre aos 40 anos. Publicados na antecâmara da Era Vitoriana, os 

polémicos ensaios de Pugin são a expressão precoce de um tema que vai ecoar ao longo do século 

XIX e voltará a assombrar a contemporaneidade: os problemas da Cidade Moderna. 

  

                                                
 

598 Foi o caso de Goethe em 1788, quando no seu ensaio Baukunst, defende o regresso à tradição da Arquitectura helénica, ao mesmo 
tempo que lamenta a posição dos decoradores das igrejas no Norte da Europa, segundo ele, unicamente empenhados na busca da 
grandeza através da multiplicação do pequeno. 
599 Um ponto que distancia Pugin do modelo coerente que, como já vimos anteriormente, Viollet-le-Duc desenvolverá em França nas 
décadas seguintes e que irá permitir uma correlação mais pacífica entre o passado medieval e a contemporaneidade. 
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Fig. 66. Augustus Welby Northmore Pugin. Contrasts.1836. 
A cidade católica por volta de 1440 

 

 

 
Fig. 67. Augustus Welby Northmore Pugin. Contrasts.1836. 
A cidade protestante da década 1840 

 

 

 
Fig. 68. Augustus Welby Northmore Pugin. The True 
Principles of Pointed or Christian Architecture. 1841. 
Frontispício 
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8.2    RUSKIN. OS NOVOS SIGNIFICADOS LEXICAIS NA ARQUITECTURA 

Embora a desacreditação de Pugin tenha contribuído para a manutenção de uma obstinação 

especulativa e paradoxal na hora da escolha hodierna dos modelos arquitectónicos ingleses mais 

convenientes, o Neogótico vai encontrar a sua compreensão teórica através da concepção lógica e 

racional do pensamento ético do seu principal adepto em Inglaterra, o crítico de arte John Ruskin 

(1819-1900). Precoce, o ainda estudante Ruskin, recorrendo a alguns dos argumentos artísticos de 

Pugin, divulga um conjunto de artigos entre 1837 e 1838, com o título The Poetry of Architecture (A 

Poesia da Arquitectura), em que, tendo como plano de fundo os problemas presentes nas casas de 

campo e as villas, defende uma ideia de Arquitectura nacional, cujo figurino, depende de um 

conjunto de pressupostos relacionados com a memória, o contexto e o clima. Concluída a formação 

em Oxford, com um mestrado em 1843, Ruskin ao beneficiar da prosperidade da família, enceta 

várias viagens pela Europa que lhe aguçam o interesse pela arte e pela Arquitectura. 

Quando em 1849, publica The Seven Lamps of Architecture (As Sete Lanternas da Arquitectura), a 

vinculação romântica de Ruskin, adquiriu já uma maturidade que lhe permite considerar a 

Arquitectura como uma linguagem universal assente nas premissas da integridade e moralidade 

nacional e individual. Para ele, as leis da Arquitectura são análogas às que comportam a existência 

humana e moral. Partindo de uma ética intimamente religiosa, mas que, não é católica como a de 

Pugin,600 Ruskin aplica o seu conhecimento hermenêutico da Bíblia e das ciências da natureza, de 

modo a poder formular um corpo teórico capaz de localizar a arte e a Arquitectura na sociedade 

da época. O texto de Ruskin aparece sob a forma de aforismos normativos de uma Arquitectura 

que pretende reagir à transitoriedade do momento, cruzando perspectivas fenomenológicas e 

conservadoras. Um momento diacrónico que para Josep M. Montaner e Zaida Muxí tem um 

suspeito: De alguma maneira, o texto de Ruskin é um contraponto, a partir de uma visão religiosa e conservadora, à 

tomada de consciência dos problemas sociais e políticos do momento, expressados pelo ‘Manifesto’ comunista de Karl 

Marx e Friedrich Engels; constitui o necessário registo destas questões desde uma ética católica.( MONTANER; 

MUXÍ, 2011: 42)601 

No prefácio de The Seven Lamps of Architecture, Ruskin declara-se condescendente: (...) eu tenho sido 

negligente ao modificar a confiança nas minhas declarações de princípios, porque no meio da oposição e incerteza dos 

nossos sistemas de arquitectura, parece-me que há alguma coisa grata em qualquer opinião positiva, embora errada 

                                                
 

600 A ética cristã de Ruskin não coloca a “Deus” como uma abstracção primordial, independente e completamente exterior ao sujeito 
humano. Na teoria arquitectónica de Ruskin “Deus” está permanentemente presente, pois é, através do sujeito humano que “Deus” se 
manifesta. 
601 Josep Maria MONTANER; Zaida MUXÍ. 2011 Arquitectura y Política. Ensayos para mundos alternativos. Gustavo Gili: Barcelona 
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em muitos pontos. (RUSKIN, 1849: vi)602 Contudo, ele pretende que os capítulos da obra sejam uma 

declaração de princípios, afastados da heurística dos ensaios da Arquitectura europeia, e, ilustrados 

apenas pelos casos exemplares de um ou dois edifícios. A escolha das referências arquitectónicas é 

subjectiva, somente, (...) dos edifícios que eu mais gosto, (RUSKIN, 1849: vii)603 afirma contundente Ruskin, 

ou, então, das escolas de Arquitectura muitas vezes negligenciadas de Itália e França, países que ele 

visitou durante o seu périplo pela Europa. Para Ruskin a verdade da política humana, retrata-se, 

também, na arte manifestamente política da Arquitectura. O seu propósito é encontrar umas leis 

constantes, gerais e irrebatíveis, que procedam da natureza do ser humano e das propriedades dos 

materiais: Não há nenhuma lei, nenhum princípio, com base em práticas passadas, que não possa ser derrubado 

num momento, pelo surgimento de uma nova condição, ou a invenção de um novo material. (RUSKIN, 1849: 3)604 

Uma nova materialidade construtiva orientada para o ferro, mas, com a qual Ruskin não simpatiza, 

apesar de depreender nitidamente a sua vantagem tecnológica futura. Com referência à estética das 

construções em ferro, ele mostra um desinteresse que advém da sua aversão teleológica à 

orientação epistemológica do momento, os comboios e a Arquitectura das estações ferroviárias, 

são exactamente, e apenas, tolerados pela sua utilidade funcional. 

Das sete lanternas da Arquitectura que determinam a organização do livro: Sacrifício, Verdade, 

Força, Beleza, Vida, Memória, Obediência, unicamente a Beleza, é entendida como estética. Com 

Ruskin, logo na primeira lanterna, a do “Sacrifício”, a Arquitectura diferencia-se da construção 

porque esta última, na sua essência, resume-se a uma mera função útil, onde incluiu as novas 

estações ferroviárias. Arquitectura, na perspectiva de Ruskin, é a arte que tanto dispõe e ornamenta os 

edifícios erguidos pelo homem para quaisquer que sejam os usos, de modo que a visão deles contribua para a sua 

saúde mental, poder e prazer, algo que o leva de imediato a considerar como indispensável, (...) no início 

de qualquer investigação, diferenciar cuidadosamente entre arquitectura e construção. (RUSKIN, 1849: 7)605 Mas, a 

Arquitectura deve também ter determinados traços de venerabilidade ou beleza, que de outra 

forma seriam desnecessários e supérfluos, numa referência de Ruskin ao papel simbólico do 

ornamento arquitectónico, capaz de servir a magnificência de Deus ou homenagear a memória dos 

homens. 

Na lanterna da “Verdade”, Ruskin expressa a sua visão para as principais necessidades da 

Arquitectura. Os argumentos apresentados estão alinhados com o rigor funcionalista veneziano de 

final do século XVIII, de autores como Carlo Lodoli, Francesco Algarotti ou Francesco Milizia, 

empenhados na persecução da sinceridade estrutural. Para Ruskin existem geralmente três 

equívocos responsáveis pela desvirtualização da Arquitectura. Primeiro, não é aceitável a simulação 

                                                
 

602 John RUSKIN. 1849. The Seven Lamps of Architecture. Vol. I. London: Smith, Elder, and Co. 
603 Ibidem. 1849 
604 Ibidem. 1849 
605 Ibidem. 1849 
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de um qualquer tipo de estrutura ou apoio que não seja o verdadeiro; depois, a pintura das 

superfícies não deve simular a representação de um material que não é o que na realidade foi 

utilizado; e por último, não se pode empregar ornamentos moldados e produzidos pela maquinaria 

industrial. Ruskin considera um erro vincular o arquitecto a qualquer obrigação de apresentação da 

estrutura, ao que acrescenta: (...) nem estamos a reclamar dele (o arquitecto) por dissimulá-la, não mais do 

que deveríamos lamentar que as superfícies externas do corpo humano dissimulem muita da sua anatomia. (RUSKIN, 

1849: 32)606Assim, para ele, a forma mais abrangente de evitar estes equívocos será olhar para os 

edifícios mais nobres com inteligência, procurando revelar os segredos da sua estrutura do mesmo 

modo que o fazemos com as formas animais. [Fig.69] 

Noutra das lanternas, a da “Beleza”, Ruskin destaca a relevância da observância das propriedades 

intrínsecas dos materiais e a coerência da sua aplicação em ornamentos orgânicos construídos 

manualmente. A decoração na Arquitectura, deve segundo ele, recuperando, deste modo, um 

entendimento com origem medieval, proceder das formas da natureza de maneira exclusiva, pois 

Ruskin acredita que, (...) todas as mais belas formas e pensamentos são retiradas directamente da natureza; 

permitindo-lhe concluir que, (...) as formas que não procedem da natureza são necessariamente feias. (RUSKIN, 

1849: 96)607 Ao ter por base este axioma, Ruskin vai desvalorizar os códigos compositivos e estéticos 

da Arquitectura Clássica grega e da modernidade do século XVI. Ele apresenta modelos de 

ornamentação arquitectónica que se fundamentam num sistema de composição que abrange 

diversos modos de abstracção, e que, vão das matrizes predominantemente orgânicas até às formas 

meramente geométricas. 

Numa das lanternas chave do ensaio, a “Vida”, Ruskin oferece-nos uma perspectiva da autonomia 

do arquitecto no momento de escolha da ornamentação. Baseando-se na sua capacidade de registar 

os detalhes da Arquitectura medieval, ele vai defender a importância dos valores das 

particularidades da experiência em detrimento das qualidades das Ordens estabelecidas. A escolha 

do ornamento é uma liberdade que assiste ao arquitecto e deve ser a expressão do seu estado 

anímico. Seguro, Ruskin pergunta: Eu acredito que a pergunta certa a fazer, respeitando todos os ornamentos, 

é simplesmente esta: Foi feito com prazer – foi feliz o escultor enquanto o produzia? (RUSKIN, 1849: 160)608 Ele 

considera que os traços definitórios da imitação essencial, são a sua franqueza e a sua audácia, o 

que pode criar uma relação interna implícita entre as condições gerais de uma sociedade, o 

ornamento e a Arquitectura. Uma opinião passível de ser transportada para uma dimensão 

geográfica, temporal e ideológica, pois, Ruskin acredita que a Arquitectura é necessariamente uma 

realidade nacional, histórica e conservadora. Uma concepção paradoxalmente tradicionalista se 
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considerarmos que em relação à sua própria época, a tese de Ruskin é revolucionária, mas uma 

tese, onde a sua acção é, em parte, paralisada por uma idealização sacralizada do passado. 

Ruskin que de início nas Seven Lamps tinha sublinhado a oposição entre a Arquitectura tradicional 

e a construção moderna, vai procurar acentuar este papel diferenciador em vários momentos do 

capítulo consagrado à lanterna da “Memória”. Pública ou privada, a primeira, tem como 

predisposição afirmar a permanência do sagrado, articulando no tempo as diferenças dos homens. 

Já a segunda, anónima e padronizada, recusa o tempo – duração - e as suas marcas. Nesta, a 

Arquitectura doméstica é permutada por habitações precárias, onde se vive de modo temporário, 

enquanto a Arquitectura pública se transforma em espaços de ferro e de vidro, com superfícies que 

o tempo não está autorizado a marcar. Para Ruskin, a necessidade de consagração do monumento 

histórico surge, assim, directamente, ligado à episteme da Era Industrial, devendo por isso resultar 

numa nova tomada de posição com respeito ao restauro arquitectónico. Ele vê no acto de restauro 

a destruição do significado do passado, do seu testemunho histórico, pois acredita que a 

singularidade de determinada Arquitectura tem, unicamente, a ver com as condições idiossincráticas 

do momento da sua realização: É impossível, tão impossível como ressuscitar os mortos, restaurar qualquer coisa 

que já tenha alguma vez sido grande ou bela na arquitectura. (...) aquele espírito que só é dado pela mão e olhar do 

artífice, nunca pode ser recuperado. Outro espírito pode ser dado por um outro momento, e é então um novo edifício; 

mas o espírito do artífice morto não pode ser convocado, e comandar directamente outras mãos, e outros pensamentos. 

(RUSKIN, 1849: 179)609 Esta é uma posição diametralmente oposta aos argumentos que permitem a 

Viollet-le-Duc, na mesma época em França, executar trabalhos de restauros dos monumentos, 

usando a ficção histórica como o aforismo dinâmico da sua subjectividade interpretativa. 

Em Ruskin o conceito histórico é estático, os edifícios do passado, não são para ser tocados porque 

não nos pertencem, eles são propriedade dos artífices que os construíram, e nessa medida, um 

testemunho herdado a manter por todas as gerações posteriores. A História como fluxo e 

enquanto processo em movimento é congelada por Ruskin que ética, moral e esteticamente se fixa 

no passado para direccionar o seu pensamento e torná-lo imóvel em relação ao futuro, que, ele 

abomina pela ameaça da ideia da revolução e pela ausência do reconhecimento da autoridade de 

Deus, capaz de produzir o caos e a ideia de povo (o britânico) em revolta. A corrente diacrónica 

do tempo tem, por conseguinte, de ser interrompida, e a mecânica que a vai justamente deter é a 

posição escolhida por Ruskin perante a concepção do restauro. Por isso o seu conselho: Cuidai 

adequadamente dos vossos monumentos, e não irão precisar de restaurá-los. (RUSKIN, 1849: 181)610 
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Os resquícios do espírito dos intervenientes na dimensão criativa - o artista, o escultor, o artífice 

– estão impressos em cada pedra, projectados na matéria epistemológica do momento, com a ajuda 

de Deus, que lhes confiou e garantiu a criatividade que promove a liberdade, a dinâmica e a alegria 

sagradas. The Seven Lamps of Architecture é, assim, um texto de matriz moral, crítico para com a 

hodiernidade e a transitoriedade, e que, pretende travar o fluxo histórico em direcção ao futuro 

porque este é causador de um sistema servil em que o espírito criativo é substituído pelo standard 

técnico do trabalhador-artífice escravo. 

Ruskin é, igualmente, o autor de The Stones of Venice (As Pedras de Veneza), um texto original 

composto por vários ensaios relativamente independentes, na forma de três volumes, publicados 

entre 1851 e 1853, onde ele assume a adesão plena ao Gótico e faz o registo das suas próprias 

conclusões. O primeiro volume The Foundations (As Fundações), é sobretudo dedicado à exposição 

do conhecimento sobre a ornamentação. A glória da obra de Deus continua a estar presente no 

momento em que Ruskin procura um sentido ontológico para o ornamento: (...) o mais correcto é 

apreciar-se a obra de Deus, que ele fez para nosso prazer e contentamento neste mundo. E toda a nobre ornamentação 

é a expressão do prazer do homem na obra de Deus. (RUSKIN, 1851: 42-3)611 Deste modo, a função principal 

do ornamento é proporcionar felicidade ao homem, uma ventura que encontra o modelo na criação 

divina, pois é através do ornamento produzido pelo homem que Deus se manifesta. Ruskin 

considera que o material mais adequado ao ornamento será o criado por Deus, e o seu tratamento 

correcto, o que aparenta estar em harmonia com a simbólica da lei divina. Para a materialidade do 

ornamento deve-se eleger, (...) em primeiro lugar, as linhas abstractas que são mais frequentes na natureza; e, 

em seguida, do menor ao maior, toda a gama de formas orgânicas e inorgânicas sistematizadas. (RUSKIN, 1851: 

214)612 O grafismo destas linhas abstractas é mostrado numa singular ilustração ordenada 

alfabeticamente, resumindo, assim, com rigor os modelos susceptíveis de utilização pela linguagem 

arquitectónica. 

O propósito da apresentação das concepções sobre a Arquitectura está reservado ao segundo 

volume de The Stones, com o curioso título de The Sea Stories (As Histórias do Mar). Os argumentos 

provêm do volume anterior, contudo Ruskin, revela agora uma maior circunspecção na exibição do 

seu raciocínio. No capítulo VI, The Nature of Gothic (A Natureza do Gótico), ele oferece-nos a 

essência do seu entendimento sobre o Gótico, formulando um modelo abstracto a que chama 

Gothicness, capaz de criar um estado ou condição universal para o Gótico. Ao definir Gothicness 

como, (...) o carácter que, consoante o estado em que se encontra um edifício, faz com que seja mais ou menos 

Gótico, (RUSKIN, 2007: 152)613 Ruskin encontra nesse carácter a concorrência dos critérios históricos, 

                                                
 

611 John RUSKIN. 1851. The Stones of Venice: The Foundations. Vol. I. London: Smith, Elder, and Co. 
612 Ibidem. 1851 
613 John RUSKIN. 2007. The Stones of Venice: The Sea-Stories. Vol. II, (1886). New York: Cosimo 
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sociológicos e éticos, que lhe permitem esboçar os elementos distintivos da “alma do Gótico”. Para 

ele os elementos característicos ou morais do Gótico são seis, respeitando uma ordem de 

importância que associada a uma expressão, sistematiza um conjunto de edifícios. As suas categorias 

são, assim, organizadas: Savageness (o carácter primitivo), Changefulness (o gosto à mudança), 

Naturalism (o amor à natureza), Grotesqueness (a imaginação distorcida), Rigidity (a obstinação), 

Redundance (a generosidade). 

Como tal, a Arquitectura Gótica não pode ser considerada uma opção estilística arbitrária. Mais do 

que um estilo, o Gótico é uma forma ética de vida, um humilde reconhecimento da imperfeição 

humana e do esforço humano na busca da sua salvação. Quando procura postular novas tipologias 

de ornamento, Ruskin parte da alusão anterior à relação entre ornamento e estrutura social de 

cada artífice. Com base em critérios históricos, ele explora a divisão dos sistemas de ornamento 

arquitectónico em três tipos: 1. Ornamento Servil, em que a execução ou poder do trabalhador subalterno está 

inteiramente sujeita ao intelecto do superior; 2. Ornamento Constitucional, em que o poder de execução do subalterno 

é, até certo ponto, independente e autónomo, tendo uma vontade própria, ainda que confesse a sua inferioridade e 

renda obediência aos poderes superiores; 3. Ornamento Revolucionário, em que a subalternização da execução nunca 

é admitida. (RUSKIN, 2007: 158)614 

Porém, é ao desenvolver a natureza desta divisão que Ruskin aclara o sentido moral dos 

ornamentos. A Antiguidade e o Clássico, escravizaram a natureza humana ao exigir o rigor 

geométrico e a perfeição nos seus detalhes ornamentais. A Idade Média e o Gótico, por outro lado, 

reconheceram as limitações humanas e respeitaram-nas, permitindo a liberdade das ideias, no 

momento da concepção e da execução. O Gótico não exigiu a perfeição formal, apenas procurou 

evidenciar a felicidade dos artífices, daí a componente moral no seu carácter. Já a modernidade 

desejando a perfeição compatível com a natureza humana, ao emancipar as partes do ornamento 

do todo do edifício, esqueceu-se da dignidade da própria natureza, atribuindo à Arquitectura a 

torpeza da instabilidade e imperfeição do homem. A concepção da Arquitectura para Ruskin, mais 

uma vez, continua a ser essencialmente ornamental.  

A Arquitectura Gótica cumpre, assim, com os postulados da variedade e economia, pois fica 

demonstrado que nas suas idiossincrasias, ela é a melhor opção racional e adaptativa para todas os 

exercícios, sejam os vulgares ou os nobres. Esta posição de Ruskin, não o converte, contudo, num 

manifesto partidário do Neogótico, a visão ecuménica que ele empresta ao Gótico está 

ucronicamente ligada a uma expressão determinada pelo contexto histórico-social. Ruskin está 

obrigado a actuar no marco do eclectismo como portador de uma hipótese retrospectiva 

projectada no futuro. No seu entendimento teórico, a Arquitectura deve ser compreendida como 

                                                
 

614 John RUSKIN. 2007. op. cit. 
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a vanguarda disciplinar de uma estrutura social saudável, que vai em busca de um período passado 

imune aos vícios criticados na contemporaneidade, do arbítrio individual, da presunção intelectual, 

da fuga em frente por uma modernidade irreflectida, e que se propõe, através de um estilo, uma 

estrutura de opções distintas do diktat imposto pela aceleração tecnológica. 

Esta consciência da função social da Arquitectura, vai nas décadas seguintes, reorientar Ruskin para 

novos campos especulativos, estimulando o seu interesse pela economia política e o activismo em 

prol da substituição do Capitalismo por um Comunismo agrário e artesanal. Nas palavras de 

Leonardo Benevolo: Ruskin é um humanista, e o seu interesse dirige-se teoricamente para todo o real: dedica-se, 

pois, tanto à política como à economia ou à arte, ou à geografia, ou à geologia, ou à botânica, ou a outras mil distintas 

disciplinas. (BENEVOLO, 2007: 200)615 Na esfera da teoria da Arquitectura, Ruskin apesar de carecer 

de um sistema, introduziu disciplinarmente novos significados lexicais com repercussões 

conceptuais nos modelos apresentados ao longo do século XX. 

 

 
Fig. 69. John Ruskin. The Seven Lamps of Architecture. Ed. 
1889. Molduras interseccionais  

                                                
 

615 Leonardo BENEVOLO. 2007. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili 
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8.3    W. MORRIS. A ARQUITECTURA DA RAZÃO E FUNÇÃO 

Foi com Ruskin, que provavelmente pela primeira vez, se adquiriu o verdadeiro étimo da consciência 

para o vínculo entre a Arquitectura e as formas de vida social e política. Há uma noção emergente 

de que oportunidade para uma nova Arquitectura requer um novo modelo de sociedade. Por 

tradição, o papel pioneiro de exortação teórica dos novos processos sociais e formas de produção 

artística, estava reservada aos intelectuais e artistas. A inflexão idiomática desta postura será 

conduzida por uma nova geração de discípulos de John Ruskin, empenhada ética, mas, também, 

doutrinariamente, com a necessidade da realização prática dos processos entretanto adquiridos. 

Das diversas aportações, a que teve maior influência é a de William Morris (1834-96), um 

empenhado defensor da revitalização do trabalho artesanal frente à alienação que comporta a 

produção industrial. W. Morris acompanha fielmente as ideias teóricas de Ruskin, a quem, aliás, 

reconhece como guia e mestre, sem divergir em nenhum dos seus pontos mais importantes. Mas, 

ao contrário do seu predecessor, W. Morris empenha-se na abordagem dos problemas segundo 

uma perspectiva actual e prática. 

Autor de vasta obra literária, fruto de uma intensa actividade como desenhador, ilustrador, editor 

ou produtor de artesanato de qualidade, no entanto, o seu entendimento sobre a teoria da arte e 

da Arquitectura torna-se apenas conhecido através de conferências proferidas em momentos 

públicos ao longo da vida. Depois de, em 1856, ter tido um primeiro contacto frustrante com a 

Arquitectura,616 em 1859, W. Morris decide construir a Red House, uma das primeiras casas de 

projecto e decoração Moderna, audaz no seu ordenamento conceptual, segundo Nikolaus Pevsner: 

A casa era ousada em vários aspectos, expondo os tijolos vermelhos sem nenhum revestimento, planeada de dentro 

para fora, isto é, considerando secundariamente as fachadas e mostrando abertamente a construção do interior. 

(PEVSNER, 2001:21)617 O projecto é do seu amigo e arquitecto Philip Webb (1831-1915), enquanto 

o desenho e a decoração é do próprio W. Morris. A moradia procura materializar um arquétipo 

conceptual de integração entre o trabalho artístico e manual. Esta experiência dá origem à criação 

de uma oficina, em 1861, com o cometido do desenvolvimento de projectos nas áreas das artes 

aplicadas. O exercício artístico, o resultado estético e qualitativo dos produtos da empresa, são as 

sementes que estarão na episteme do movimento Arts and Crafts. 

A eficácia do pensamento arquitectónico de W. Morris é obtido da sua experiência prática. É um 

pensamento sistémico, mas complexo, divergente ao conceber como do domínio da Arquitectura, 

                                                
 

616 Em 1856, Morris vai trabalhar para o estúdio do arquitecto George Edmund Street (1824-81), um defensor institucional do estilo 
Gótico vitoriano. 
617 Nikolaus PEVSNER. 2001. Origens da Arquitectura Moderna e do Design. São Paulo: Martins Fontes 
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na sua totalidade, a envolvente organizada pelo homem. Ao contrário de Ruskin que no início da 

lanterna do ”Sacrifício”, como vimos, definiu a Arquitectura como a arte que ordena e decora os 

edifícios na sua função, de modo a que a sua imagem contribua para a saúde mental, eficácia e gosto, 

W. Morris não se compromete com este tradicional dualismo entre utilidade e beleza. A sua 

exposição da noção de Arquitectura apoia-se numa óptica de maior abertura conceptual. Na 

conferência proferida em 1881 no London Institution, com o título The Prospects of Architecture in 

Civilization (As Perspectivas da Arquitectura na Civilização), ele define o horizonte da intervenção 

arquitectónica: A arquitectura compreende a consideração de todo o ambiente específico que envolve a vida 

humana; não podemos subtrair-nos a ela, enquanto formarmos parte da civilização, porque a arquitectura é o conjunto 

das modificações e alterações introduzidas na superfície terrestre com o objectivo de satisfazer as necessidades 

humanas, com excepção apenas do puro deserto. (W. MORRIS, 1947: 245)618 

Na realidade, para W. Morris a presença da matéria arquitectónica encerra todo um contexto que 

envolve, desde o horizonte mais imediato do doméstico até à macro-escala do enquadramento 

paisagístico. Esta ideia da extensão da Arquitectura à procura da totalidade do ambiente 

intervencionado pelo homem, encontra os seus fundamentos conceptuais na heurística do 

pensamento teórico dos tratadistas renascentistas como Alberti, Filarete ou More. Reclamar a 

primado da arte e da Arquitectura no exame atento do contexto físico, reivindicando, 

simultaneamente, o patrocínio da tradição tratadística, é o modus faciendi encontrado por W. Morris 

para reagir à crescente influência do intervencionismo racional, legitimado pelas considerações de 

ordem funcional e quantitativa, que desde o século XVI, tinham catapultado os engenheiros, 

levando-os, agora, ao apogeu disciplinar no terceiro quartel do século XIX.619 Para W. Morris, a 

expressão quantitativa do desempenho técnico deve ser comutada pela reivindicação qualitativa e 

valores humanos aplicados às artes aplicadas e à Arquitectura. Mais do que uma estética reduzida 

teleologicamente à representação da arte pela arte, ele procura uma visão da arte comprometida 

directamente com o homem, uma arte e Arquitectura totais. Uma formulação conceptual que 

conduzirá, já em pleno século XX, a fenómenos artísticos ideologicamente comprometidos com a 

resposta às necessidades da criação de modelos integrados, como foi o caso da Bauhaus. 

A formulação plena da concepção arquitectónica de W. Morris dá-se, porém, em 1888, com a 

publicação do ensaio The Revival of Architecture (O Revivalismo na Arquitectura). Nele, o autor 

declara-se partidário do conhecimento da Arquitectura histórica, apesar da crítica ao Classicismo 

e ao Gótico. Opõe-se ao regresso aos estilos históricos e ao revivalismo na Arquitectura que 

                                                
 

618 William MORRIS. 1947 “The Prospects of Architecture in Civilization” (1881). In On Art and Socialism: Essays and Lectures, William 
Morris. London: John Lehmann 
619 O reconhecimento dos engenheiros em detrimento dos arquitectos dá-se a partir do século XVI por via da construção de novas 
fortificações e da necessidade de planificar e racionalizar as cidades, entretanto livres dos constrangimentos impostos ao seu crescimento 
pela presença das estruturas medievais de defesa. 
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depreciativamente chama de picturesqueness, e que considera terem provavelmente surgido como, 

(...) consequência natural da ascensão da escola romântica na literatura. (W. MORRIS, 2012: 318)620 Para W. 

Morris, a arte Gótica é a essência de um organismo vivo, a expressão dos princípios imperecíveis 

da arte. Nas guildas medievais de artesãos, ele descobre entidades democráticas de trabalho, dentro 

de uma estrutura social democrática, em que a Arquitectura é o símbolo deste conceito de vida 

social, capaz de permitir ao artesão o valor intrínseco da sua expressão individual, uma liberdade 

de antanho, entretanto destruída com a alteração do equilíbrio social, imposto pela industrialização. 

A Arquitectura resume a ucronia idiossincrática de uma sociedade, pelo que não é transferível, nem 

passível de reprodução por outra sociedade deslocada na linha do tempo. 

W. Morris encontra na Arquitectura Gótica uma expressão artística progressista, apenas passível, 

todavia, de entroncar na contemporaneidade, com a criação de uma nova sociedade, uma nova 

gnose, respeitadora dos valores desta memória paradigmática. Detractor do Neogótico, 

paradoxalmente, W. Morris apresenta o Gótico como uma realidade inelutável, uma camada de 

tempo com princípios e ideias próprias que, enquanto fenómeno histórico único, criou um estilo 

arquitectónico genuíno, capaz de produzir uma arte realmente viva. Preso na sua 

contemporaneidade, ele assiste à discussão dos estilos como se tratasse da colisão de diferentes 

tempos, a exemplo do que Didi-Huberman, chama da (...) montagem de tempos heterogéneos que formam 

um anacronismo. (DIDI-HUBERMAN, 2000: 16)621 

À semelhança de Ruskin, W. Morris insurge-se igualmente contra o restauro individual dos edifícios 

históricos. Ele defende a conservação e a consolidação de conjuntos arquitectónicos susceptíveis 

de constituírem uma unidade histórica, comprometidos, todavia com a identidade da sua diacronia 

no tempo e memória. Análogo nos argumentos, o pensamento arquitectónico de W. Morris está 

genericamente alinhado com as concepções disciplinares de Ruskin. O desvio epistémico do 

discurso operativo produz-se por via da sua necessidade de orientação aplicada do desenho artístico 

ao trabalho prático, o que o vai conduzir através do movimento Arts and Crafts, a considerar 

concepções espaciais e modulares, cuja objectividade e maturidade experimental só serão 

alcançadas décadas depois na Bauhaus alemã. Este ensejo de ruptura real de W. Morris com o 

historicismo, segundo Nikolaus Pevsner, marca o início da transição para a Arquitectura da razão e 

da função que dará expressão ao século XX, convertendo, assim, por direito próprio William 

Morris num dos pioneiros na genealogia do movimento da Arquitectura Moderna.622 

                                                
 

620 William MORRIS. 2012. “The Revival of Architecture” (1888). In The Collected Works of William Morris, William Morris. Cambridge: 
Cambridge University Press 
621 Georges DIDI-HUBERMAN. 2000. Devant le temps: histoire de l’art et anachronisme des images. Paris: Éditions de Minuit 
622 Nikolaus Pevsner classificou os pioneiros ou precursores deste avanço na Arquitectura em três categorias: o movimento Arts and 
Crafts, os engenheiros e as suas estruturas metálicas e a Art Nouveau. Nikolaus PEVSNER, 2000. “El movimento moderno antes de 1914”. 
In Pioneros del diseño moderno: De William Morris a Walter Gropius, Nikolaus Pevsner. Buenos Aires: Ediciones Infinito 
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A Arquitectura para W. Morris consiste essencialmente numa paralaxe de componentes estéticos 

e morfológicos que recombinados podem criar as condições para que os seres humanos sejam mais 

livres e felizes. As suas formas vinculam-se à sociedade, sendo, por conseguinte, passíveis de 

atribuição de classificações morais que ajudem a questionar o universal oposto ao individual, o firme 

frente ao débil, o honesto confrontado ao desonesto, o puro antagónico ao impuro. A transição 

para uma sociedade igualitária e comunitária exige uma Arquitectura instrumental, moderna e real, 

que se apresente como uma catarse, uma revitalização ou uma revolução; como uma visão 

progressista, um passo em frente ou uma elevação a um estádio superior. Esta revolução na 

Arquitectura vincula-se, também, a um passado primogénito de regresso aos princípios com 

referencias às raízes, ao elementar e ao genuíno, à pureza e à simplicidade, servindo, igualmente, 

para eclipsar os componentes do espaço histórico, que entre a sua origem e o mundo 

contemporâneo, resultaram na fealdade de uma arte ecléctica e académica que muito contribuiu 

para a sistematização desumanizada do maquinismo, responsável pelo empobrecimento do espaço 

fenomenológico da cidade e da vida em comunidade. W. Morris procura acrescentar à Arquitectura 

um discurso social, capaz de deslocá-la da sua tradição formal e compositiva para uma nova 

dimensão ética e politica. 

A procura desta nova dimensão ética e política fica registada em News from Nowhere (Notícias de 

Lugar Nenhum), publicado em capítulos ao longo de 1890, no jornal a “Liga Socialista”, que narra 

na forma de romance utópico a visão de W. Morris para uma sociedade ambientada no século XXI, 

reagindo, desta forma, à novela identicamente utópica Looking Backward (Olhando para Trás) editada 

pelo liberal Edward Bellamy em 1889. [Fig.70] A obra, tendo por base a cidade de Londres, tenta 

reconstruir um ambiente utópico-medieval do século XIV, mas, onde, o foco principal são as 

relações da sociedade inglesa com o trabalho no ano de 2102, após a Revolução Socialista. W. 

Morris articula o mundo do trabalho artesanal com os sonhos de uma futura sociedade socialista, 

ao encontrar nos valores éticos pré-burgueses o sonho político de uma sociedade sem divisão de 

classes. Trata-se de um pensamento utópico em que a Arquitectura e o Urbanismo são utilizados 

como instrumentos de projecção de um imaginário à procura da reorganização do mundo em bases 

inteiramente novas. W. Morris recorre ao universo da tradição das utopias de Estado, propondo, 

também ele, um projecto de governo na linha dos socialistas utópicos como Saint-Simon, Charles 

Fourier ou Robert Owen, cujos falanstérios julga de maneira crítica.623 Um universo utópico, que 

                                                
 

623 Críticos da tradição utópica, Karl Max e Friedrich Engels, os autores do “Manifesto Comunista”, consideraram estes projectos 
imaginários, porém, positivos como alavancadores da consciência dos trabalhadores. Sobre as utopias, afirmaram: A descrição fantástica 
da sociedade futura brota - num tempo em que o proletariado ainda está sumamente pouco desenvolvido, e por isso, apreende a sua própria 
posição de um modo ainda fantástico - da sua primeira aspiração, cheia de imagens vagas, de uma reconfiguração geral da sociedade. Mas os 
escritos socialistas e comunistas consistem também em elementos críticos. Atacam todos as bases da sociedade existente. Por isso forneceram 
material altamente valioso para o esclarecimento dos operários. As suas proposições positivas sobre a sociedade futura, p. ex., supressão da oposição 
entre cidade e campo, da família, do proveito privado, do trabalho assalariado, a proclamação da harmonia social, a transformação do Estado 
numa mera administração da produção - todas estas suas proposições exprimem meramente o desaparecimento da oposição de classes que só 
agora começa a desenvolver-se, que eles não conhecem senão na sua primeira indeterminidade sem figura. Por isso mesmo estas proposições têm 
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ele quer mais amplo, quando, em 1893, através da sua editora, a Kelmscott Press, publica uma 

edição de coleccionador da Utopia de Thomas More. 

William Morris tem o enorme mérito de ter introduzido no espaço do debate arquitectónico um 

raciocínio crítico, coerente e inovador, capaz de superar igualmente os eventuais compromissos e 

as próprias contradições que resultaram das suas inclinações inatas e adquiridas. Se na teoria tudo 

é passível de se ajustar com oportunas correcções, W. Morris deve à sua experiência prática, a 

congruência, para perceber que a arte é o conjunto das artes aplicadas, organizadas num contexto 

que é dependente do fenómeno arquitectónico. Este compromisso fundamental torna inteligível a 

evolução do pensamento de W. Morris, que na juventude, recuou na ideia de ser arquitecto ao 

descobrir que a prática disciplinar não era mais do que um exercício gráfico, desvinculado das 

ligações da construção com as necessidades humanas. 

Curiosamente serão estas as exigências que ocuparão o pensamento das gerações de arquitectos 

comprometidos com o Movimento Moderno, do funcionalismo alemão ao racionalismo italiano ou 

ao construtivismo russo. O seu activismo político é o resultado de uma visão particular do mundo, 

do intelectual que almeja a felicidade da humanidade, do artista que receia o fim da arte por culpa 

da civilização industrial, do homem que suspira pelo regresso da rusticidade para que o mundo volte 

a ser belo, intenso e dramático. Um objectivo teleológico que resulta numa afirmação Moderna, e 

que, na opinião de Leonardo Benevolo, converte este designer, artesão, poeta e reformador social 

inglês da segunda metade do século XIX, no verdadeiro fundador do Movimento Moderno: Morris é 

o primeiro, na arquitectura, que vê a relação entre cultura e vida em sentido moderno e estabelece conscientemente 

uma ponte entre teoria e prática, ainda que numa e noutra o tenham precedido outros. Se caí em alguns erros, ele 

mesmo indica a via em que se encontrará necessariamente o remédio a tais erros; neste sentido, pode ser considerado, 

mais do ninguém, o pai do Movimento Moderno. (BENEVOLO, 2007: 211)624 

 
Fig. 70. William Morris. News from Nowhere. Ed. 1892. 
Kelmscott Press.  

                                                
 

ainda um sentido puramente utópico. (MARX; ENGELS, 2011: 36). Karl MAX, Friedrich ENGELS. 2011. Manifesto do Partido Comunista. 
Lisboa: Edições Avante 
624 Leonardo BENEVOLO. 2007. op. cit. 
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9    A EMANCIPAÇÃO CONCEPTUAL DA ARQUITECTURA MODERNA 

 

O século XX trás consigo uma mutável necessidade resiliente da Arquitectura. Em benefício do 

económico, do político, do social, a matéria substanciadora do fenómeno arquitectónico é usada 

como experiência conceptual, ao serviço das contradições de um tempo bipolar de disputa 

ideológica que promove a mistificação da realidade. A Arquitectura é impelida a tentar resolver 

problemas que muitas das vezes estão além do seu alcance disciplinar. Ela é envolvida em 

meticulosos programas que ambicionam o progresso geral da sociedade, mas, que, ao prescrever 

uma metodologia específica para o exercício da disciplina, excluem do seu campo de acção muitos 

dos problemas legítimos de uma Arquitectura crítica. Com o objectivo de demonstrar que é 

Moderna e fundamentalmente nova, a Arquitectura, para provar esta tese, explora a antítese que 

se vai estabelecer como a unidade coesiva precisamente desse propósito, ou seja, apresenta-se 

como a anti-Arquitectura capaz de explorar as contradições do historicismo, assumindo, como tal, 

uma atitude negativa e polémica perante o passado para garantir a sua autonomia disciplinar no 

presente. Porém, ao radicalizar o grau da experiência, a nova cultura arquitectónica fornece outros 

atributos culturais que são absorvidos pelo ciclo de desenvolvimento seguinte, fazendo da 

experimentação radical inicial, ela mesma um fenómeno histórico, sucessivamente superada, na qual, 

os seus elementos arquitectónicos e urbanísticos são abandonados como inutilidades sublimes, 

desprovidos no formal de qualquer significado de emergência radical, reduzidos no seu carácter a 

formas sem utopia e sem porvir. 

A ruptura epistemológica que vai dar expressão aos fenómenos da Arquitectura Moderna é 

sustentada por um conjunto de fundamentos ideológicos conscientes da sua própria modernidade, 

e que estão empenhados numa revisão crítica a favor da transformação do paradigma civilizacional. 

Uma vontade de mudança que, na sua origem, é herdeira das grandes alterações operadas no final 

do século XVIII e do descontentamento crescente dos arquitectos, historiadores e críticos, em 

relação ao modelo imposto pelo eclectismo no século XIX, mas que, talvez, revele a sua verdadeira 

importância, na atitude como promove a autonomia das tendências reformadoras e vanguardistas, 

em contraciclo com as resistências e as complexidades de uma Arquitectura heterónima ao serviço 

do Capitalismo conservador. Esta é, identicamente, a convicção partilhada por Kaufmann: A história 

da arquitectura do século XIX é a luta da ascendente do princípio da autonomia frente à heteronomia fenecente. 

(KAUFMANN, 1985: 90)625 

                                                
 

625 Emil KAUFMANN. 1985. op. cit. 
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A Arquitectura Moderna vai ser o palco privilegiado das correntes progressistas das décadas de 

1910 e 1920. Ela aproveita a hermenêutica das vanguardas intelectuais, ocupadas com a mudança 

de posição da arte dentro das relações de produção, para dar à disciplina arquitectónica os apores 

que necessita para a transformação das suas formas. A Arquitectura beneficia, assim, da conversão 

da estética numa categoria autónoma para romper com a sua teoria artística Clássica e académica. 

Uma ruptura teórica que, ao exigir uma interpretação crítica, permite recuperar a concepção 

hegeliana de que, no âmbito de uma ontologia idealista-objectiva, o estudo da História torna possível 

vaticinar o seu percurso no futuro. Isto, converte aparentemente o arquitecto numa espécie de 

vidente, com uma capacidade idiossincrática para discernir o espírito da época e as suas formas 

simbólicas. Esta possibilidade de projectar as condições do passado na matriz do presente criam, 

na mentalidade progressista dos novos arquitectos, a necessidade de um estilo arquitectónico 

unificador que retracte a sua época, o Zeitgeist ou a tradução do Genius Seculi, semelhante ao que 

nas suas épocas os estilos anteriores tinham retractado. Tal, significa uma mudança cognoscitiva no 

modo de encarar a tradição académica degenerada pelo eclectismo, cativa de uma realidade 

histórica consumada, e, em que, as suas formas são apenas susceptíveis de um processo indefinido 

de recombinação estético-estilística. 

Todavia, a tradição, não a académica, não é recusada como tal. A nova operatividade holística vai 

permitir que a Arquitectura do futuro regresse à verdadeira tradição, garantindo a unidade 

harmónica e orgânica entre os diferentes fenómenos que caracterizam cada período. Nas principais 

épocas históricas, os arquitectos estiveram condicionados no momento da eleição do estilo a 

executar, a horizontes mentais e criativos circunscritos a um conjunto de formas que constituíam 

a totalidade do universo das suas possibilidades heurísticas. O arquitecto encontrou-se com um 

mundo à priori já formado. Esta efectivação do sentido histórico aparentemente revela a construção 

das épocas como totalidades indivisíveis. Mas a visão epistémica do Movimento Moderno, também, 

percebe que há elementos singulares em cada época que constituem uma unidade orgânica quando 

ligados entre si, construindo deste modo uma ideia universal. Torna-se assim obrigatório para a 

Arquitectura Moderna apontar essa totalidade cultural que caracteriza a transversalidade de todas 

as épocas históricas. 

Uma totalidade cultural que, enquanto operação mental delimitadora de um objecto de 

pensamento, havia por tradição dependido de uma vontade colectiva e espontânea, mas que, agora, 

a Arquitectura Moderno pretende alcançar de uma forma individual. É curioso que nesta nova 

universalidade comprometida com o pensamento crítico, ninguém tenha questionado este 

constante paradoxo, quando parecia claro que o que separava o passado do presente podia ser 

precisamente a ausência dessa unidade orgânica deduzida. As culturas ofereceram sempre aos 

arquitectos um modelo de unidade orgânica que lhes permitisse de início desvendar os seus signos, 

para, depois, criar as formas singulares de cada época. 
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No Movimento Moderno a possibilidade de tornar real esta Arquitectura coadjuvada pelos signos 

culturais, depende de uma definição de modernidade que deseja excluir os factores mais 

importantes da diferenciação com as tradições anteriores: o Capitalismo e a industrialização. Como 

vimos anteriormente, o fundador da Arts and Crafts, William Morris, numa atitude que se pode 

encarar como coerente, rejeita o Capitalismo e a massificação da produção mecânica. Na Deutsche 

Werkbund, os teóricos rejeitam o Capitalismo, mas, conservam a força impulsionadora da 

industrialização. São congruentes na condenação ao que consideram ser os valores materialistas do 

Marxismo e do Liberalismo Ocidentais, ensaiando uma alternativa que combine os benefícios da 

tecnologia moderna com um regresso aos valores comunitários pré-industriais fragilizados pelo 

Capitalismo. O movimento estético-político do Construtivismo Russo, ideologicamente opositor 

do Capitalismo, apoiar-se nas novas hipóteses abertas pela técnica e materialidade industriais, para 

servir os objectivos sociais da construção de um mundo socialista para o proletariado 

revolucionário. 

A visão plural do Movimento Moderno permite-lhe que seja tanto um acto de resistência à 

modernidade social como uma admissão entusiasta do futuro tecnológico sem limites. Ambiciona 

um novo universo territorial e social estável, ainda que, simultaneamente aceite, a incompatibilidade, 

de uma economia e uma tecnologia em constante resiliência. A intervir em paralelo com o 

Capitalismo e o Comunismo, numa espécie de “terceira via”, o Movimento Moderno, compartilha 

pragmaticamente estas convicções sistémicas com os movimentos fascistas da década de 1930, 

contribuindo seguramente para as suas afirmações políticas, pois sem qualquer preocupação de 

estigmatização histórica, o seu momento determinante da acção, coincide com o culminar dos 

movimentos políticos totalitários e antidemocráticos que vão grassar pela Europa até à sua derrota 

no final da Segunda Guerra Mundial. 

A unidade cultural e os princípios artísticos comuns, derivados dos modelos das unidades orgânicas 

com origem nas tradições populares ou nas representações de vanguarda das elites intelectuais, e 

que desde o início, a Arquitectura Moderna procurou como os seus referenciais máximos, passada 

a operacionalização heurística inicial do programa Moderno, provaram estar cada vez menos em 

sintonia com as realidades políticas e económicas do século XX. A teoria arquitectónica Moderna 

apoiada numa concepção idealista e teleológica da História, acaba por fazer uma interpretação 

errada do Zeitgeist, do significado atribuído ao próprio espírito da época e às suas características 

genéricas que ela mesma tinha invocado. O Capitalismo Moderno, o principal determinante da 

complexidade e das tensões que marcam a época, é muitas das vezes omitido, negando-se, assim, a 

sua natureza pragmática de dispersão do poder e de mutabilidade dinâmica, sem as quais o 

Movimento Moderno não teria substância para se afirmar. O carácter voluntário e imprevisível do 

Movimento Moderno, representa uma ruptura epistemológica com o passado, mudando 

irrevogavelmente o curso da Arquitectura e da sua teoria. 
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Neste trajecto, a Arquitectura Moderna irá transformar-se, mostrando que as suas ambições 

totalizadoras e dogmáticas são em muitos casos insustentáveis. A opção pela procura de um novo 

equilíbrio entre afirmação e criatividade, orienta a Arquitectura para o contexto de uma práxis 

globalmente entendida, servida pela necessidade de uma compreensão teórica que, por privilegiar 

as consequências, obriga a uma nova reflexão sobre a sua própria formulação disciplinar. A teoria 

vai recorrer à hermenêutica crítica para questionar a realidade dos fenómenos modernos, 

introduzindo no seu discurso uma delimitação conceptual obsessivamente racional por forma a 

poder legitimar uma programática que metodologicamente é tão radical com as certezas que lhe 

deram origem. 

Um dos principais tópicos desta radicalização dos programas é a necessidade do Internacionalismo 

da Arquitectura. Passada a barbárie da Primeira Guerra Mundial, a Arquitectura Moderna imagina-

se a redesenhar o mundo, esquecendo as diferenças geográficas, políticas e económicas. 

Teleologicamente quer fazer parte de um processo de pacificação, capaz de promover fora de 

qualquer contexto doutrinário, uma nova via de desenvolvimento global. O carácter universal das 

experiências arquitectónicas modernas, surge com o fenómeno editorial das revistas internacionais, 

responsáveis pela divulgação sem fronteiras das novas tecnologias, materiais e formas modernas. 

Confia-se agora, como nunca antes, que é possível fazer-se a homogeneização dos processos 

culturais da Arquitectura. Vive-se um período de ansiedade de valores em que se acredita que tudo 

pode ser “desenhado” por forma a fazer da razão uma norma da realidade, um impulso das condutas 

racionais e, com isso, conseguir que todo o compromisso oposto à razão, resulte demasiado 

dispendioso como para que seja sequer considerado. Uma época de modernidade pesada, na 

opinião de Zygmunt Bauman, (...) na qual se dava forma à realidade, ao estilo da arquitectura ou jardinagem; 

para que a realidade se ajustasse aos ditames da razão, deveria ser “construída” sob estritas normas de controle de 

qualidade e de acordo com estritas regras de procedimento, e sobretudo desenhada antes de se dar início aos trabalhos 

de construção. (BAUMAN, 2004: 53)626 

Contudo, a esteira inicial do século XX não deixava adivinhar esta deriva internacionalista da 

Arquitectura Moderna. Persiste o empenho na criação de expressões arquitectónicas de cariz 

regional e nacional. De facto, durante as primeiras décadas do novo século, coincidindo com o 

ímpeto inicial do Estilo Internacional, o pensamento arquitectónico nacional dominante, durante o 

século XIX, não dá provas de esmorecimento. O debate teórico continua a evoluir arreigado a uma 

matriz idiossincrática e culturalista de formulação nacional, tornando-se crítico antever o 

desenvolvimento futuro de um modelo de Arquitectura de carácter universal. 
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9.1    BERLAGE. A AUTONOMIA ESTÉTICA DA ARQUITECTURA 

É o caso do movimento Art Nouveau holandês, onde associado ao círculo mais racionalista, pontifica 

o principal expoente da Arquitectura holandesa no virar do século XIX, Hendrik Petrus Berlage 

(1856-1934), considerado por Tournikiotis, tal como, já o fizera Kaufmann, um dos fundadores da 

“arquitectura autónoma”. (TOURNIKIOTIS, 2001: 45)627 Berlage revela uma ideia moderna de 

Arquitectura, alinhada com os fundamentos teóricas de Semper, Viollet-le-Duc ou Sitte, mas, 

também, com o movimento Arts and Crafts inglês. A partir da década de 1890, contrariando o 

eclectismo inicial da sua obra, os seus textos acentuam uma tendência estrutural e racional, 

denunciadora da busca de um rigor disciplinar, compatível com os caminhos estéticos traçados para 

a Arquitectura da época. No texto publicado em 1886, De Plaats die de Bouwkunst in de Moderne 

Aesthetica Bekleedt (O Lugar da Arquitectura na Estética Moderna), Berlage faz uma revisão crítica 

das concepções sobre a Arquitectura dos principais filósofos do século XVIII e XIX, rematando: 

Pode-se depreender que o problema da exacta posição da arquitectura no contexto das artes, não encontrou ainda 

uma solução satisfatória por parte dos adeptos da ciência estética. (BERLAGE, 1989: 83)628 Esta conclusão de 

Berlage é reveladora das suas dúvidas em relação à evolução da estética e à dificuldade que a 

Arquitectura encontra no seu novo alinhamento, frente ao estado actual de separação conceptual 

patente entre a arte, técnica e ciência. A perplexidade revelada, faz com que Berlage, em 1893, 

escreva um artigo com um titulo aparentemente desadequado, Baukunst und Impressionismus, 

(Arquitectura e Impressionismo), em que expõe a ideia da criação de uma ordem internacional 

capaz de se ocupar dos efeitos da Arquitectura, mas, cuja preocupação capital não seja a questão 

formal. Esta proposição de uma Arquitectura universal não é compatível com os estilos históricos 

do eclectismo, muitas das vezes comprometidos com as suas origens nacionais, já que no seu lugar, 

deve-se optar pelo que ele denomina de charakteristische (característica). 

A procura da definição de ordem para uma nova Arquitectura permanece com os anos. Em 1904, 

numa conferência proferida em Leipzig, publicada um ano depois, Gedanken über Stil in der Baukunst 

(Pensamentos sobre Estilo na Arquitectura), Berlage defende: A nossa arquitectura deveria, portanto, ser 

determinada por uma certa ordem! Não seria um grande passo em frente projectar segundo um sistema geométrico? 

Um método, pelo qual já trabalham muitos dos modernos arquitectos holandeses. (BERLAGE, 1905, apud KRUFT, 

1990b: 650)629 Ele acredita que a criatividade subjectiva presente na Arquitectura deve transformar-

se num novo fenómeno artístico colectivo, passando de uma arte ao serviço do Capitalismo, para 

                                                
 

627 Panayotis TOURNIKIOTIS. 2001. La Historiografía de la Arquitectura Moderna. Madrid: Librería Mairea y Celeste Ediciones 
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outra, diversa, comprometida com os movimentos sociais dos trabalhadores, ao dar expressão a 

um novo sentimento universal, de igualdade social de todos os homens. 

Para Berlage, a geometria é o único requisito necessário para se ter um estilo verdadeiro. Uma 

ideia que se torna mais clara na conferência Grundlagen und Entwicklung der Architektur (As Bases e 

Desenvolvimento da Arquitectura), dada em Zurique, em 1908, onde afirma que a geometria tem 

o valor de uma lei universal capaz de condicionar todo o universo. [Fig.71] Ele vê, igualmente, na 

geometria as qualidades inatas para desencadear o processo de criação de novas formas artísticas. 

Nesta matéria, Berlage recorre à História da Arquitectura e aos seus fundamentos geométricos de 

planificação, para requerer o postulado dos três princípios da Arquitectura do futuro: A partir dessas 

observações, podemos chegar às seguintes conclusões, que determinam o caminho que temos de adoptar, o caminho 

que será de grande valia para o futuro, e que nos levará a uma nova arte. 1. Um esquema geométrico deve mais uma 

vez proporcionar a base da composição arquitectónica. 2. Não devem ser utilizadas as formas características de estilos 

precedentes. 3. As formas arquitectónicas devem ser desenvolvidas no espírito da Sachlichkeit (objectividade). 

(BERLAGE, 1996: 241)630 

Berlage toma também uma posição no debate sobre a teoria urbana. Quando, em 1911, publica o 

artigo Stedenbouw (Urbanismo), percebe-se a influência inegável do historiador de arte alemão 

Albert Erich Brinckmann (1881-1958) que, em 1908, editara Platz und Momument (Praça e 

Monumento), reagindo de forma crítica ao Urbanismo romantizado de Camillo Sitte. A publicação 

é prefaciada com uma citação de Brinckmann, em que este afirma que a construção das cidades 

traduz um uso dos materiais dos edifícios para criar espaço. Berlage partilha a ideia do autor alemão 

de que as cidades não devem ser compostas por unidades isoladas, nem se assumir como a soma 

dos seus edifícios. A cidade deve ser uma unidade viva e orgânica, aonde coexistem igualmente os 

espaços livres, as vias e as praças. Os espaços, aqui desejados, são rigorosamente geométricos. 

Berlage descreve a adopção espacial da geometria regular pelos gregos e romanos, concluindo que 

na cidade Antiga o traçado ideal era rigorosamente geométrico, correspondendo assim à 

regularidade da Arquitectura Clássica. O sentido espacial próprio de um determinado período 

histórico é, então, na sua origem, conferido pela força criativa que as idiossincrasias do período 

imprimem no plano arquitectónico. As formas arquitectónicas são o elemento determinante para a 

expressão do sentido do espaço. E esta vivência espacial, estável e harmoniosa, está comprometida 

com a sensibilidade que os arquitectos possuem para os fenómenos associados às distintas escalas 

da cidade: Se quisermos satisfazer com precisão matemática as exigências práticas, o projecto deverá ser atribuído 

a um engenheiro, se quisermos, pelo contrário, que a cidade seja uma obra de arte, na qual qualquer parte concorra 
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para formar um todo harmónico – que alie a totalidade dos requisitos estéticos, práticos e científicos -, então sem 

quaisquer dúvidas: o projecto deverá ser entregue a um arquitecto. (BERLAGE, 1989: 182)631 

Num contexto mais amplo de reforma política e social, Berlage propõe uma Arquitectura que 

conscientemente dispensa qualquer noção de estilo arquitectónico, no sentido do detalhe ou 

ornamentação. Em vez disso, a Arquitectura do século XX, deve incutir ideias transcendentais que 

alimentem a noção de harmonia, paz e fraternidade, colaborando assim na promoção das causas 

para uma verdadeira reforma do modelo civilizacional. Para Berlage, só então, quando a nova 

sociedade de fraternidade e igualdade for estabelecida, teremos as formas adequadas para que possa 

surgir o mais delicado detalhe, retirando severidade à Arquitectura, conduzindo-a deste modo para 

a sua condição ideal. Uma condição que envolve uma nova Arquitectura de cariz socialista, em que 

o individual seja substituído pelo colectivo, cumprindo uma ideia, insistentemente defendida pelos 

socialistas utópicos ao longo do século XIX, mas, agora, associada a objectivos completamente 

divergentes, que correspondem a uma evolução da concepção do mundo e em que a Arquitectura 

é, afinal, uma síntese dos diversos vectores modernos que aliam a arte, técnica e ciência ao social e 

ao político. O arquitecto expressionista alemão Erich Mendelsohn (1887-1953), em 1923, numa 

carta escrita à mulher, dá nota do alcance da ruptura de Berlage no contexto da Arquitectura 

Moderna: Berlage é a ruptura consciente com o eclectismo clássico, o fim do romantismo, a redescoberta dos 

elementos do edifício. O primeiro na Holanda e, aparentemente, na Europa. (MENDELSOHN, 1967: 59)632 

 
Fig. 71. Hendrik Petrus Berlage. Grundlagen und Entwicklung 

der Architektur. 1908. Edificação da coluna após a quadratura  
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9.2    LOOS. O PROPÓSITO DA LINGUAGEM ARQUITECTÓNICA MODERNA 

Esta ideia de autonomia arquitectónica, o conceito de que a Arquitectura, associada às outras artes, 

está unida a uma análise e transformação interna da sua própria linguagem específica, de modo a 

qualificar as qualidades da “forma” arquitectónica, como algo contrário ao “estilo”, tornando, assim, 

mais claro o papel do arquitecto num universo profissional cada vez mais especializado, será o 

leitmotiv para a exacerbação crítica do pensamento arquitectónico de Adolf Loos (1870-1933). 

Nascido na Morávia, em Brno, Loos será o mais internacional dos arquitectos austríacos da sua 

geração. Depois da sua formação inicial, ele viaja para os Estados Unidos, ao encontro do seu tio 

entretanto emigrado; aqui visita a Exposição Universal Columbina e inicia uma breve experiência 

profissional em Nova York. De regresso à Áustria, em 1896, Loos rapidamente começa a 

demonstrar a sua faceta inconformista que nega uma integração em quaisquer dos “clubes” 

estilísticos da época. Explorando as contradições contemporâneas, ele vai desenvolver um sistema 

teórico com resultados práticos na sua curta produção arquitectónica, mas, suficientemente 

provocadora e sumariamente original para influenciar a geração seguinte de arquitectos, onde 

pontificarão nomes como o franco-suíço Le Corbusier. 

A aportação teórica de Loos, em geral, apresenta-se como uma perspectiva aproximativa, sobre a 

forma de manifesto com uma tendência ao aforismo paradoxal, mas que na óptica de Aldo Rossi, 

envolve igualmente uma inquietude moral: (...) todos os seus escritos contêm um fundo moral que vai sempre 

além do seu objectivo; da ironia de uma polémica contingente passando de seguida para a concretização de uma 

norma de carácter moral. (ROSSI, 1977: 51)633 Loos reage contra a tentativa de substituição, por parte 

dos movimentos Art Noveau e Jugenstil, do eclectismo Beaux-Arts através da criação de um sistema 

de ornamentação superficial. À ideia da eliminação da distinção entre o artesão e o artista, Adolf 

Loos, rejeitando o próprio conceito de “Arte” aplicável ao desenho dos objectos de uso quotidiano, 

aceita a distinção entre os objectos da vida quotidiana e as obras de arte imaginativas. Para ele, esta 

distinção não se baseia na divisão entre o trabalho manual e o industrial, nem entre a concepção 

mental e a sua execução. O que acarreta que a utilidade de um objecto resulte não do seu modo 

de fabricação, mas sim do seu propósito final. 

Como suporte à sua matriz especulativa, Loos recupera a teoria do revestimento de Gottfried 

Semper. Num dos seus artigos seminais, Das Prinzip der Bekleidung (O Princípio do Revestimento), 

publicado em 1898, hiperbólico, considera um crime que a Arquitectura desrespeite as 

idiossincrasias dos materiais. Na concepção dele, a verdade da construção não deve estar mascarada 
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pelos materiais de revestimento. Loos defende uma honestidade no tratamento dos revestimentos 

e dos materiais, capaz de expor as suas qualidades. Quando é necessário cobrir um material, o 

revestimento não pode imitar a forma desse material, pois segundo ele: Cada material tem a sua própria 

linguagem formal, e nenhum material pode absorver a linguagem formal de outros, já que essas formas se 

desenvolveram a partir da utilidade e do processo de fabricação de cada um dos materiais; concluindo, (...) Nenhum 

material permite ingerências na seu âmbito formal. (LOOS, 1982: 66)634 Para Loos o tecto constitui o detalhe 

arquitectónico mais antigo, o que lhe permite, recorrendo à teoria dos têxteis de Semper, afirmar 

que o revestimento é ainda mais antigo que a construção. 

Adolf Loos vê a Arquitectura, prioritariamente, como uma articulação de espaços, predizendo o 

protótipo do seu Raumplan ou plano do espaço. Esta perspectiva de coordenação espacial, adopta 

os princípios da architecture parlante dos arquitectos “ditos revolucionários” dos finais do século 

XVIII, aplicando-os a uma ideia de categoria de espaço que encontra as suas relações nas formas, 

massas e decoração. Ele acredita que a possibilidade da obtenção de um plano num espaço é, na 

sua substância teórica, um acto revolucionário que encontra numa ideia de emancipação espacial, a 

nova forma de organização arquitectónica para a contemporaneidade. Esta concepção espacial, 

permite a Loos criar interiores domésticos com diferentes níveis e alturas e desenvolver terraços 

exteriores complementares. Porém, com o avançar do tempo, esta ideia inovadora do plano do 

espaço vai contrastando e esbarrando, progressivamente, com um acentuar da rigidez simétrica de 

feição monumental e depuração Neoclássica. Provavelmente a justificação para esta mudança, 

encontra-se na idiopatia de Loos pela Arquitectura Antiga. Já em 1898, no artigo Die alte und die 

neue Richtung in der Baukunst (A antiga e a nova Tendência na Arquitectura), ele augura: Podemos, 

portanto, afirmar: O grande arquitecto do futuro será um classicista. Alguém que, não está ligado ao trabalho do seu 

antecessor, mas sim directamente à arquitectura clássica. (LOOS, 1993a: 125)635 

No limiar do Modernismo, ele entende antecipadamente o que muitos dos arquitectos irão 

perceber décadas depois; o facto, do Classicismo não ser apenas o único sistema de composição 

transformável, expansível e duradouro, mas, igualmente, a única forma arquitectónica capaz de 

absorver estas características. Loos compreende a importância da História e do seu processamento 

lento e contínuo, que em nenhuma circunstância, podem ser esquecidos ou manipulados. Na sua 

opinião, a Arquitectura deve estar alinhada naturalmente com a História, tentando responder 

coerentemente aos problemas que emergem em cada época. O presente apenas se sustenta e toma 

forma dentro da tradição e da memória. Por isso, a Arquitectura nunca assume um carácter 

totalmente inovador, ela não surge do nada, a sua ocorrência dá-se por via de uma liquidez 
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diacrónica, limitando-se ao seu próprio tempo ucrónico, que formal e conceptualmente se adapta 

às necessidades hodiernas do homem. Segundo Loos, o modo de estar e viver na sociedade 

contemporânea, mostra-nos a origem greco-romana das nossas tradições, reforçando-se, assim, a 

importância da sua compreensão por forma a podermos evoluir de uma maneira mais consciente. 

Para ele, não basta apenas a crítica ao “falso-Antigo” é necessário, igualmente, censurar o exagero 

anti-historicista. Loos defende uma Arquitectura comprometida com o compasso do 

desenvolvimento dos modos de vida humanos, atribuindo ao arquitecto a responsabilidade do 

entendimento dos ritmos, como meio a obstar uma aceleração inadequada deste processo. 

Em 1908, Loos escreve o mais conhecido dos seus ensaios, Ornament und Verbrechen (Ornamento 

e Crime). Nesta espécie de manifesto, em que utiliza como pano de fundo a crítica ao abuso da 

ornamentação na Arquitectura europeia do final do século XIX, Loos explora a ideia de que quando 

uma cultura evolui, ela promove gradualmente a eliminação do uso do ornamento nos objectos de 

uso diário: Eu cheguei à seguinte conclusão, que quero partilhar com o mundo: a evolução cultural é proporcional ao 

afastamento do ornamento em relação ao utensílio doméstico. (LOOS, 2004: 224)636 Uma perspectiva evolutiva, 

que o leva a considerar um crime obrigar os artesãos e construtores a desperdiçar o seu tempo 

em trabalhos de ornamentação, quando na verdade, estes contribuem para apressar a obsolescência 

das formas e dos objectos. 

Para Loos uma Arquitectura com excesso de ornamentação é um insulto à nova sensibilidade 

adquirida com a Revolução Industrial. A ausência do ornamento traduz simbolicamente uma 

elevação do pensamento e da cultura. Deste modo, o reconhecimento da sua inutilidade, pode 

transformar paradoxalmente o ornamento ausente na forma de grandeza mais adequada para o 

nosso tempo. Assim o afirma Loos, com alguma ironia na exposição: Não chorem! O que constitui a 

grandeza cultural da nossa época é a incapacidade de produzir uma nova forma de decoração. Vencemos o ornamento, 

vencemo-lo até ao ponto de não existirem mais ornamentos. Vejam, o tempo aproxima-se, o sentimento de dever 

cumprido espera-nos. Em breve as ruas das cidades reluzirão como muros brancos. Como a cidade santa de Sião, a 

metrópole do paraíso. Só então o alcançaremos. (LOOS, 2007: 85)637 

Contudo, Loos não defende uma total eliminação do ornamento. A sua condenação do papua – o 

indígena polinésio – não representa uma censura das culturas primitivas ou de outras fora da 

Europa. Ele usa o papua para exemplificar a sua crença alicerçada numa ideia de desenvolvimento 

cultural que desemboca no homem Moderno e que gradualmente abandona a utilização do 

ornamento em objectos utilitários. Loos considera que a cultura Ocidental alcançou um patamar 

evolutivo tal que dispensa a presença expressiva dos ornamentos nos seus edifícios. O 
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entendimento dado ao ornamento no século XIX, já não serve para a fruição e satisfações do 

quotidiano, pois acrescenta um desperdício económico, material e um esforço humano inútil. Nos 

argumentos de Loos, o desejo revivalista dos arquitectos está a criar entropias que impedem a 

habilitação de um estilo próprio para a época. Por isso ele interroga-se: Cada época tem o seu estilo 

próprio. Deverá então ser negado à nossa época o seu próprio estilo? Por estilo, entenda-se ornamento. (LOOS, 2007: 

85)638 

Na convicção de Loos, o ornamento arquitectónico da época está a alterar a relação orgânica entre 

a função do edifício, a forma, os materiais e a sua expressão. Sendo a Arquitectura uma das mais 

importantes manifestações da nossa cultura, o ornamento empregue no presente está, assim, 

completamente desarticulado com a condição humana e a organização do mundo. Neste contexto, 

Loos escreve: Como o ornamento já não pertence à nossa cultura de um ponto de vista orgânico, também já não 

é uma expressão da nossa cultura. O ornamento que se crie hoje não tem qualquer afinidade connosco, não tem em 

absoluto conexões humanas, nenhuma ligação com a ordem do mundo. Não tem nenhum potencial para evoluir. 

(LOOS, 2007: 87)639 Loos, porém, aceita a utilização do ornamento nos edifícios puramente 

expressivos, em todos aqueles que não tenham uma função prática perceptível, tais como os 

monumentos funerários e comemorativos. 

Apesar da polémica laminar e da permanente crítica ao remanescente pensamento do Establishment 

dominante, nas décadas seguintes, a postura aparentemente revolucionária de Loos, assume uma 

dimensão teórica mais funcionalista. Ele acredita na utopia de uma nova categoria de homens que 

sob o signo industrial e, finalmente desapegados das necessidades simbólicas, vivem um quotidiano 

pleno de modernidade e de liberdade. Um novo homem que interpreta as suas necessidades de 

beleza e fruição estética, através de obras de arte puras, como as artes plásticas, e onde não é 

essencial identificar qualquer função prática. Loos vê a arte como algo subjectivo e sem uma 

utilidade premeditada, remetendo a Arquitectura para uma função mais específica de utilidade ao 

serviço da comunidade. No artigo da conferência Architektur (Arquitectura), originalmente 

apresentado no Berlin Architekturhaus, em Outubro de 1910, e que, foi publicado em versão 

abreviada, em Dezembro do mesmo ano na revista Der Sturm, ao explanar os fundamentos da sua 

obra, Loos traça as diferenças essenciais entre Arquitectura e arte. 

Para ele a Arquitectura está separada da arte, porque disciplinarmente ela alberga o quotidiano da 

vida, a condição utilitária de resposta à realidade do dia a dia do colectivo humano, contrariamente 

à arte que apenas se transcende nos espaços oníricos e metafísicos do mundo imaginado. Loos 

descreve assim as prerrogativas que distinguem a Arquitectura da arte: O edifício deve agradar a toda a 
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gente, em contraste com a obra de arte, que não tem que agradar a ninguém. Enquanto a obra de arte é um assunto 

do foro privado do artista, o edifício não o é. A obra de arte nasce para o mundo sem haver necessidade disso. O 

edifício supre uma necessidade. A obra de arte não é responsável por ninguém, a casa é responsável por cada pessoa. 

A obra de arte quer “arrancar” as pessoas da sua zona de conforto. O edifício deve servir esse conforto. (LOOS, 

1993b: 33)640 Prosseguindo, ele constrói um logos pessoal para destrinçar o comportamento 

teleológico das suas manifestações: A obra de arte é revolucionária, o edifício é conservador. A obra de arte abre 

novas perspectivas ao Homem e reflecte sobre o futuro. O edifício reflecte o presente. O Homem adora tudo o que lhe 

traz bem-estar. Odeia tudo o que quer separá-lo da sua posição segura e cómoda e isso preocupa-o. É por isso que 

adora o edifício e odeia a arte. (LOOS, 1993b: 33)641 Para rematar com uma pergunta concludente, mas 

que dá espaço a ressalvas: Então não será lógico que o edifício não tenha nada a ver com arte e que a arquitectura 

não faça parte das artes? Assim é. Apenas uma pequena parte da arquitectura pertence às artes: a lápide e o 

monumento. O restante, que serve um propósito, deve ser excluído do domínio da arte. (LOOS, 1993b: 33)642 

A estrutura ensaística de Architektur, reflecte a visão pragmática e os automatismos radicais do 

discurso crítico de Loos. Ele equipara a Arquitectura a uma prestação de serviços, enquadrando-a 

no domínio tradicional do ofício. Para Loos a aprendizagem do mestre-de-obras é igual à do 

carpinteiro, do alfaiate ou do sapateiro, e resulta numa idoneidade para lidar adequadamente com 

os materiais e as formas. A presença do “artista” – arquitecto - que individualiza a construção, 

retirando assim o carácter oficinal à Arquitectura, expõe a agnosia de um “urbano” – intelectual - 

afastado ontologicamente das suas origens e que copia, de maneira degenerada, as formas e os 

velhos ornamentos. Para sublinhar o contraste com o putativo “artista”, Loos recorre à figura do 

engenheiro que na sua experiência profissional, apenas utiliza aquilo que é prático e essencial, 

garantindo, daí, produtos que são simultaneamente contemporâneos e belos.643 

Na sua demonstração teórica, os argumentos de Loos são contraditórios e passíveis de 

desconstrução crítica e retórica. Têm, todavia, um significado deontológico de antonímia às 

tendências do seu tempo, mais empenhadas na valorização da semiótica individual e estética do que 

nas exigências éticas e morais da Arquitectura. Muitas das concepções de Loos não tomam o seu 

significado no sentido literal. Elas são qualificadoras de uma atitude de modernidade em relação à 

Arquitectura, porque diferem moralmente da dialógica interdiscursiva geral. As ideias fragmentadas 

de Loos nunca se integraram num sistema coerente e lógico de pensamento, obstando, assim, a sua 

inclusão plena no corpo sistémico da teoria da Arquitectura do século XX. Estas contradições são 

igualmente visíveis nas suas obras construídas, principalmente nas mais tardias, onde o paradoxo 

                                                
 

640 Adolf LOOS. 1993b. “Arquitectura” (1910), In Escritos II: 1910/1932, Adolf Loos. Madrid: El Croquis Editorial 
641 Ibidem. 1993b 
642 Ibidem. 1993b 
643 Esta apologia da Estética e Arquitectura dos engenheiros, será recuperada mais tarde por Le Corbusier, empenhado na procura de 
uma solução para a tradicional dicotomia produtiva entre os engenheiros e os arquitectos, e cuja complementaridade será exposta no 
seu célebre diagrama “Arquitectos Vs Engenheiros”. 
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entre interior e exterior é mais visível. O espaço interior para Loos é primordial, enquanto a 

morfologia cúbica do edifício é um simples resultado. Tal como assinala Massimo Cacciari, esta 

disfunção entre o interior e o exterior reproduz a ideia formulada por Loos de que a modernidade 

cria uma lacuna irremediável, entre a tradição e o mundo científico e técnico Moderno, entre o 

“lugar” vivido – Ort - e o “espaço” calculado - Raum. (CACCIARI, 1993: 167)644 Em contrapartida, a 

forma cúbica da construção resultante de uma reflexão estética, é considerada por ele, como a 

afirmação de uma Arquitectura de fachada vazia. 

Argumentos que Loos utilizará na sua querelle moderne contra a Bauhaus. Na década de 1930, Loos 

será acusado de ser um tradicionalista ao promover a polémica contra o uso inopinado do vidro e 

do aço, gerando assim um conflito com os ideólogos da Bauhaus. A sua avaliação irónica da putativa 

modernidade dos arquitectos, através da medição dos metros quadrados de vidro utilizados em 

fachada, é uma forma perspicaz de chamar a atenção para a ideia de que mesmo o uso excessivo 

do vidro pode converter-se num ornamento quando é apresentado de modo supérfluo e inútil. 

Por detrás das contradições de Loos existe um pensamento congruente e empenhado em alcançar 

uma Arquitectura culturalmente comprometida com uma tradição, que apesar da tensão 

permanente com o impulso Moderno, procura coexistir com a dominante tecnologia industrial. Até 

ao último quartel do século XX, considerado um proto-moderno por muitos dos historiadores da 

Arquitectura, Loos passa a ver reconhecida a sua importância na resiliência à ideia hegeliana da 

História, como um processo de superação. A sua tendência particular para a criação de diferentes 

linguagens, permitiu-lhe criar uma nova ponte entre a tradição e a modernidade, mas sem a carga 

imagética emprestada pelos seus predecessores, suspensos nos clichés decorativos e estilísticos da 

Art Nouveau. Paradoxal no pensamento, contundente no discurso, será precisamente a sua 

persistente ideia de negação da intenção artística nas formas dos objectos utilitários e na 

Arquitectura, aquela que, por vezes, contraditada no seu próprio trabalho, o inclui entre os 

primeiros Modernos com profunda influência na seguinte geração de arquitectos, e, em particular, 

o seu ícone principal, Le Corbusier. Uma autoridade atestada por Colquhoun: A eliminação do 

ornamento nas fachadas das suas casas era um gesto “artístico” deliberado. E efectivamente, como tal foi tomado 

pela seguinte geração de arquitectos, que por esse meio tratavam de alcançar precisamente a solução ao problema 

entre a tecnologia e a arte que Loos dizia ser impossível. Para Loos, a fachada sem adornos ocultava a individualidade; 

para Le Corbusier, revelava a beleza platónica. (COLQUHOUN, 2005: 85)645 
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9.3    LE CORBUSIER. A INCORPORAÇÃO HEURÍSTICA DOS AXIOMAS MODERNOS 

Em França, os mais representativos círculos artísticos vão aproveitar o fim da férula da Primeira 

Guerra Mundial, para fazer uma revisão crítica do experimentalismo e das vanguardas culturais das 

décadas anteriores. Para os detractores, esses foram anos de anarquia com manifestações de 

descontrole artístico, passíveis, portanto, da necessidade de uma nova organização. O espaço 

cultural francês, vai, porém, dividir-se quando ao significado a dar ao regresso à ordem. Para os 

mais pessimistas isso traduz um retorno aos valores conservadores e uma rejeição categórica da 

modernidade, para os outros, os utópicos do progresso mecânico, significa aceitar sem reservas os 

imperativos da tecnologia moderna. Para complicar o debate, as duas posições vão recorrer à 

tradição, invocando o espírito do Classicismo e da geometria. 

Entre os utópicos encontramos um dos representantes mais criativos e vigorosos da vanguarda 

francesa. Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965), mais parte conhecido como Le Corbusier, é 

provavelmente o mais importante e influente dos autores com produção teórica na Arquitectura 

da primeira metade do século XX. A sua profícua produção escrita a par de uma diversificada obra 

construída, emoldura o espírito de uma nova geração de arquitectos protagonistas do modernismo, 

que observam na concepção teórica, os argumentos de validação da sua prática arquitectónica. Le 

Corbusier nasceu em Chaux-de-Founds, na Suíça francófona. Estuda na École d’Art local, aprendendo 

o ofício de gravador de relógios. Na escola, conhece o pintor e arquitecto Charles L’Eplattenier 

(1874-1946), o professor de composição decorativa, comprometido com a ideia intimista de um 

estilo arquitectónico nacional e que aconselha aos seus alunos o estudo dos livros de John Ruskin 

e a doutrina ornamental de Owen Jones. Persuadido por L’Eplattenier a abraçar a Arquitectura, as 

primeiras obras construídas pelo jovem Jeanneret, expressam a influência pedagógica do seu dilecto 

professor. Com apenas vinte anos, possivelmente aconselhado pelo prelector, ele faz uma primeira 

viagem de estudo. Escolhe Itália, onde no período de dois meses e meio conhece Milão, Florença, 

Siena, Bolonha, Pádua e Veneza. Dessa jornada fica uma experiência de reconhecimento cultural 

que o vai acompanhar durante a vida. Quando em 1908, por alguns meses, vai trabalhar com 

Auguste Perret (1874-1954), em Paris, a conexão ao seu antigo mestre mantém-se ainda viva. 

Jeanneret através de cartas, descreve-lhe as suas experiências no atelier de um dos arquitectos mais 

empenhados na exploração de soluções estruturais em betão armado. 

Neste período inicial de contacto com a Arquitectura, Jeanneret mostra já um desejo pessoal de 

síntese entre duas tendências aparentemente inconciliáveis, a tradição arquitectónica e a tecnologia 

moderna. De um lado, ele recebe a educação idealista helvética, calvinista e puritana e, do outro, 

estuda o pensamento positivista francês, racional-funcionalista de Viollet-le-Duc, Choisy ou Guadet, 

através da prática contemporânea de Perret e Garnier com quem colaborou e contactou. A forma 

sensível e hábil como irá manipular estas duas realidades em benefício de um objectivo artístico, é 
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um dos elementos essenciais na caracterização dos princípios ou formas a priori do pensamento de 

Le Corbusier ao longo da sua carreira. 

Entre 1910 e 1911, Jeanneret visita a Alemanha a pedido de L’Eplattenier com a missão de elaborar 

um relatório sobre as artes aplicadas alemãs. Em terras germânicas, ele vai conhecer, entre outros, 

Heinrich Tessenow (1876-1950) e Bruno Paul (1874-1968), colaborando brevemente com o atelier 

de Peter Behrens (1868-1940). Assiste, igualmente, a um dos mais importantes congressos da 

Deutsche Werkbund, patrocinado pela emergente indústria cimenteira, e que, conta com a 

particularidade de reunir muitos dos profissionais identificados com a vanguarda alemã. Esta curta 

experiência, familiariza-o com a realidade da Arquitectura contemporânea alemã, permitindo-lhe 

uma assimilação subjectiva dos modelos na sistémica do seu próprio pensamento. As sensações do 

périplo alemão ficam registadas no primeiro livro de Jeanneret, publicado na sua cidade natal, em 

1912, Etude sur le mouvement d’Art Décoratif en Allemagne (Estudo sobre o movimento da Arte 

Decorativa na Alemanha). No livro, ele analisa a Deutsche Werkbund, fala das exposições e descreve 

a docência nas escolas de artes aplicadas alemãs. 

A partir da Alemanha, Jeanneret em Maio de 1911, enceta uma viagem introspectiva pelo 

Mediterrâneo Oriental, que o leva, seguindo o percurso do Danúbio, aos Balcãs, Istambul e Atenas. 

[Fig.72] O diário e as cartas da viagem, que apenas serão publicadas a título póstumo em 1966, como 

Le Voyage d'Orient (A Viagem ao Oriente), mostram um pensamento cuidadoso e empenhado na 

absorção dos diferentes enfoques que as experiências quotidianas têm para oferecer. Jeanneret 

mostra simpatia pelo vernáculo “feminino” da Europa Oriental e de Istambul, contudo, declara 

também a sua inclinação pelo Classicismo “masculino” da Grécia Antiga, compondo um quadro de 

categorias estéticas, que no momento ainda são impressões, mas que se virão a revelar no futuro, 

estruturantes, nos seus edifícios e ensaios teóricos. Isso é notório na impressão que lhe causa o 

Pártenon, que apelida de máquina terrível, e cuja regularidade matemática combinada com os 

ensinamentos adquiridos anteriormente nos ateliers de Perret e Behrens, o levam a converter-se 

ao Classicismo, abandonando a tradição Art Nouveau de inspiração medieval que lhe fora oferecida 

pelo professor L’Eplattenier em Chaux-de-Founds. 

Jeanneret não se detém apenas na busca de uma orientação disciplinar pessoal para o futuro. Ao 

longo da viagem, ele faz um registo de memórias em comentários que falam de paisagens e das 

pessoas que as habitam, acrescentando uma dimensão onírica e fenomenológica ao desconhecido. 

Esta visão ontológica dos fenómenos, permite-lhe superar as estruturas, a génese e a essência que 

envolvem o determinismo do discurso moderno e o debate estéril sobre a arte aplicada. Jeanneret 

adquire, assim, uma noção de “recomeço”, uma epifania purificadora das emoções com a 

experiência, que o associa à própria ideia de um homem novo: Por Deus! Quanto doloroso era nesses 

templos do Oriente, o entusiasmo que se apoderava de nós! E como, ao retirar-me, me sentia cheio de vergonha. 
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Contudo as horas passadas nos silenciosos santuários infundiram-me um juvenil valor e leais desejos de ser um honesto 

arquitecto. (LE CORBUSIER, 1993: 158)646 Uma nova concepção moral e ética que depois de maturada, 

será mais tarde assimilada no modo de pensamento idealista-racionalista, na revista L’Esprit Nouveau. 

Esta forma de pensar idealista-racionalista já está patente no sistema Dom-ino desenvolvido entre 

1914 e 1917. [Fig.73] O sistema é o produto de um processo de refinamento técnico de Jeanneret 

e reúne um conjunto de diferentes ideias, ligadas entre si, pela capacidade do conhecimento 

moderno proporcionar novas soluções em áreas disciplinares como a engenharia, a economia, a 

Arquitectura ou a estética. O Dom-ino é apresentado por Jeanneret como um sistema construtivo 

formado por elementos pré-fabricados de betão armado, que oferece uma ordem racional entre as 

partes e a sua construção, recorrendo à utilização de subsistemas de organização, com o objecto 

de garantir aos edifícios que empregam a ordem, características formais modernas concretas e 

abstractas. 

Para encontrar estas características formais, Jeanneret dimensiona e posiciona os suportes no 

interior da estrutura, com o propósito de os diferenciar de modo claro das paredes exteriores. 

Estas alvenarias não vão suportar cargas, assumem apenas uma função unicamente delimitadora. A 

colocação interior dos suportes tem a sua referência formal na tecnologia das soluções encontradas 

por Perret em projectos, como o da garagem construída em 1905, na Rue de Ponthieu em Paris. 

Todavia, a intenção de Jeanneret é mais conceptual que técnica, ele idealiza pela primeira vez, na 

Arquitectura, uma autonomia na articulação entre planta, fachada e estrutura. O seu objectivo é 

conseguir uma uniformização dos elementos, produzindo-os industrialmente em série, acatando 

deste modo a padronização idealizada por Tony Garnier (1869-1948) na sua “Cité Industrielle”. 

Para Jeanneret a estandardização e a consequente economia de meios, conformam a nova expressão 

ética de ordem, harmonia e perfeição. É unicamente a introdução das funções que conduz a uma 

estetização conceptual e formal. Estão, assim, encontrados os principais pontos programáticos da 

sua tão ambicionada doutrina projectual. 

A arquitectónica e a urbanística produzidas por Le Corbusier, nome adoptado por Jeanneret a 

partir de 1920, demonstrarão a efectividade do sistema Dom-ino. A autoridade que o diferencia, 

está na complexidade com que irá ratificar a sua influência conceptual na qualificação dos programas 

que o utilizam. Com consequências directas na operatividade futura de Le Corbusier enquanto 

projectista. Entre o final da Grande Guerra e o crash económico de 1929, que conduzir a uma crise 

no mundo industrializado, a sua obra é orientada por uma programática – a casa e a cidade – mas, 

igualmente, pela busca de uma tectónica precisa. A crescente notoriedade do autor e a divulgação 

dos seus modelos contribuirão, deste modo, para a mudança epistemológica da Arquitectura 
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Moderna, fixando alguns dos paradigmas técnicos e arquitectónicos que marcaram o século XX, e 

que vigoram até hoje. 

As circunstâncias políticas e económicas que marcam o pós-guerra, vão ter forte influência na 

produção teórica e arquitectónica de Le Corbusier. O fim da “Velha Ordem” e a necessidade 

urgente de realojamento, exigem uma clarificação artística e arquitectónica dos actores mais 

directamente envolvidos. Entre estes, encontram-se os que pretendem enquadrar as suas acções 

de vanguarda e as proposições dentro do espírito Moderno. As oportunidades geradas pelo 

crescimento urbano que acompanha a recuperação económica deste período, vão na realidade, ser 

o fermento que alimenta a sintaxe dos principais manifestos arquitectónicos com intervenções 

metodológicas de forte radicalidade conceitual. Essa é provavelmente a razão para o carácter 

panfletário das propostas artísticas em que Le Corbusier se vai envolver. No terreno das artes 

plásticas, consequência da sua amizade com Amedée Ozenfant (1886-1966), o ainda Jeanneret, 

divulga em co-autoria com o pintor cubista, Aprés le Cubisme (Depois do Cubismo) em 1918. O 

livro é um manifesto sobre o Purismo e expõe os fundamentos teóricos do movimento de 

vanguarda.  

O interesse de Le Corbusier pelo Purismo está directamente relacionado com a problemática entre 

a sociedade industrial e as manifestações artísticas. A fundação da revista L’Esprit Nouveau, em 

Outubro de 1920, conjuntamente com Ozenfant e o poeta Paul Dermée (1886-1951), é entendida 

como o corolário deste interesse. Publicada até Janeiro de 1925, a revista, identifica-se com as ideias 

do movimento holandês De Stijl de que o processo moderno de industrialização acarreia uma 

inevitável passagem do individualismo ao colectivismo, e de que a arte e a ciências não são 

antagónicas apesar de usarem métodos distintos, originando, assim, uma agregação capaz de 

promover uma nova estética. Na realidade, o que vai distinguir idiossincraticamente o L’Esprit 

Nouveau do De Stijl, é o emolduramento Clássico desta moderna estética. Uma crença 

reiteradamente sublinhada na procura do continuum entre o velho e o novo. Na revista, são 

publicados ensaios monográficos de mestres Clássicos franceses de antanho como Nicolas Poussin 

(1594-1665) e Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867), intercalados com os artigos do 

contemporâneo Charles Henry (1859-1926) sobre a ciência da estética.647 

Para o L’Esprit Nouveau a razão para a afinidade entre a arte e a ciência, deve-se à convergência 

comum a um estado de estatismo, harmonia e invariabilidade. Uma condição sonhada pelos gregos, 

mas que só a moderna ciência e tecnologia alcançaram com superior perfeição. A razão, pode agora, 

criar máquinas de extrema precisão e aliar-se à sensibilidade para gerar obras de arte de uma beleza 
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plástica igualmente precisa. Esta perspectiva de identificação da tecnologia moderna com o 

Classicismo não é uma novidade. Na verdade, o essencial da axiomática estética articulada por 

Muthesius para a Deutsche Werkbund, posterior às Arts and Crafts, já defendia esta doutrina. A 

originalidade epistemológica apresentada pelo L’Esprit Nouveau é a de conduzir o Movimento 

Moderno para uma ideia platónica e mais abstracta do Classicismo. Uma visão, que é em todo o 

caso, sumariamente selectiva da ciência moderna. Esquece alguns dos avanços divergentes com esta 

afinidade, produzidos ao longo do século XIX, como as ciências da vida e os ensaios com as 

geometrias não euclidianas. Mas o mais paradoxal é a tentativa da permanência intacta da posição 

do artista neste mundo novo de objectividade e colectivismo. Para o L’Esprit Nouveau, o artista 

assume um papel fundamental dentro da sociedade moderna dominada pelos apores da ciência e 

da tecnologia, ele é o responsável por tornar visível a unidade da época. Uma observação arrogada 

por Le Corbusier, apesar da ausência de uma base argumentiva que sustente a conexão entre a 

viabilidade técnica e a forma estética: O primeiro objectivo da arquitectura é criar organismos que sejam 

perfeitamente viáveis. O segundo é comover os nossos sentidos com umas formas harmonizadas, e as nossas mentes 

através da percepção das relações matemáticas que as unificam. (LE CORBUSIER, 1925: 2332)648 

Com a adopção do pseudónimo de Le Corbusier, criado precisamente para começar a publicar na 

revista L’Esprit Nouveau a partir de 1920, ele escreve uma série de textos que serão o embrião de 

alguns dos seus livros mais conhecidos: Vers une Architecture, divulgado em consecutivas edições a 

partir de 1923, Urbanisme, em 1924, L'Art décoratif d'aujourd'hui e Peinture Moderne, em 1925 e, Une 

Maison - Un Palais, editado mais tarde em 1928. Vers une Architecture (Por uma Arquitectura) é o 

primeiro texto-manifesto de Arquitectura do Movimento Moderno, e na opinião de Reyner 

Banham, (...) um dos livros de arquitectura do século XX mais influentes, mais difundidos e menos compreendidos de 

todos, (BANHAM, 1985: 227)649 com o condão de proporcionar a Le Corbusier uma rápida e 

reconhecida notoriedade no circunscrito universo da crítica arquitectónica. 

O livro, expõe uma sintaxe teórica da visão que o autor tem do funcionalismo e idealismo na 

Arquitectura. Utilizando uma linguagem convincente, mas ao mesmo tempo provocatória, ele 

apresenta os seus argumentos de modo repetitivo e estereotipado. O texto expõe uma igualdade 

apologética entre a estética do engenheiro e a Arquitectura. Le Corbusier resolve, assim, a 

tradicional dicotomia entre as actividades do engenheiro e do arquitecto; o primeiro inspirado pela 

lei da economia e cálculo coloca-nos em consonância com harmonia das leis do universo, algo que 

esteticamente converge com a concinnitas de Alberti. O segundo estabelece a disposição das formas 

no puro sentido da sua criação intelectual, desperta os sentidos de forma a desencadear emoções 

plásticas, dando-nos, (...) a medida de uma ordem que se intui de acordo com o mundo, entre a razão e a 
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comoção, para (...) então percebemos a beleza. (LE CORBUSIER, 1998: 4)650 Uma pulcritude que de forma 

sintagmática se reconhece na venustas vitruviana. 

Mais à frente, no capítulo em que promove as “Três advertências aos senhores arquitectos”, Le 

Corbusier referindo-se à abstracção arquitectónica considera o volume e a superfície os seus 

elementos mais relevantes. Determinados pelo plano, na perspectiva do volume, a Arquitectura, (...) 

é o jogo sábio, correcto e magnífico dos volumes reunidos debaixo da luz. Ele acredita que os nossos olhos estão 

concebidos para ver as formas, no contraste entre sombras e claros projectados pela luz. Entre 

estas, (...) os cubos, os cones, as esferas, os cilindros e as pirâmides, são as grandes formas primárias que a luz revela 

correctamente; a imagem delas é clara e tangível, sem ambiguidade. Todos estão de acordo sobre isso: a criança, o 

selvagem e o metafísico. É a condição essencial das artes plásticas. (LE CORBUSIER, 1998: 16)651 

Uma via estética que Le Corbusier defendera com Ozenfant em Aprés le Cubisme, e que pugnava 

contra a arbitrariedade dos artistas, favorecendo uma expressão mais ecuménica fundamentada na 

geometria euclidiana. Para o arquitecto franco-suíço, este “purismo” da geometria pode solucionar 

os grandes problemas da construção moderna. As formas geométricas puras são figuras primárias, 

económicas e simultaneamente belas, capazes de satisfazer o nosso intelecto através da matemática. 

Mas esta geometria assusta aos arquitectos de hoje, (LE CORBUSIER, 1998: 27)652 na sua opinião, ele que está 

desapontado com a classe. A resolução dos problemas da estética contemporânea e a reintrodução 

dos volumes simples, ficam assim entregues aos engenheiros, conduzidos pela precisão de um 

programa imperativo. Eles (...) mostram o caminho e criam realidades plásticas claras e límpidas, oferecendo paz 

aos olhos, e o gozo da geometria ao espírito. (LE CORBUSIER, 1998: 28)653 

Quando regressou à Alemanha uma segunda vez em 1914, Le Corbusier visitou em Julho a 

exposição de Colónia da Deutsche Werkbund, acompanhando atentamente a evolução no debate 

sobre a conceptualização dos tipos. Desta experiência, resulta uma atitude pessoal mais radical com 

relação à noção de tipo. Como tal, ele propõe uma identidade lógica entre produto industrial, 

máquina, tipo e casa. A ideia propagada anteriormente por alguns, que, de dentro da modernidade, 

viram na capacidade tecnológica da indústria uma possibilidade para a estandardização, encontra em 

Le Corbusier um ardiloso adepto capaz de descobrir na própria História da Arquitectura, o 

respaldo teórico para os seus argumentos. Neste contexto, após a apodíctica afirmação de que é, 

(...) verdadeiramente trágico: a sociedade moderna está em plena refundação, a máquina transformou tudo, (LE 

CORBUSIER, 1998: XIX)654 ele conclui: Uma casa é uma máquina de habitar. (LE CORBUSIER, 1998: 73)655 
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Uma máquina de habitar passível de produzir-se em série e que, portanto, vai implicar estruturas 

mais amplas e grandes das ruas e das cidades. Um habitar em série que (...) necessita o estudo detalhado 

de todos os objectos da casa e a procura da norma, do tipo, pois, Le Corbusier acredita que, (...) uma vez criado 

o tipo, está-se às portas da beleza, (LE CORBUSIER, 1998: 223)656 como são o automóvel, o barco a vapor, 

o vagão ou o avião. A Arquitectura passa assim a consistir na formulação de tipos. 

Porém simultaneamente e, apesar da apologia da máquina,657 Le Corbusier reserva à Arquitectura 

um papel que extravasa a resposta aos problemas de utilidade, ela é também comoção. Para ele, a 

simples resposta técnica a um problema de construção é insuficiente. Na verdade, é com os 

materiais que se constroem casas e palácios: isto é construção, diz Le Corbusier, (...) Mas, de repente, 

comoveis-me, fazeis-me bem, sou feliz e digo: é belo, Isto é arquitectura. A arte está aqui. A minha casa é prática. 

Obrigado, como agradeço aos engenheiros dos caminhos-de-ferro e à Companhia de Telefones. Mas não comoveram 

o meu coração. (LE CORBUSIER, 1998: 165)658 Por isso a Arquitectura é uma coisa admirável, o produto 

de povos felizes, o que faz com que ela esteja no aparelho de telefone e no Pártenon. Com a mesma 

legitimidade histórica de Choisy que viu no Pártenon um exemplo de estandardização, também Le 

Corbusier apresenta o templo grego como um modelo de perfeição técnica: O Pártenon é um produto 

de selecção aplicada a uma norma estabelecida. (LE CORBUSIER, 1998: 106)659 

A uniformização de modelos produzidos em série sendo económica e saudável, revela igualmente 

um posicionamento ético e moral sadio. Para Le Corbusier, a industrialização da construção é um 

acto revolucionário que pode coadjuvar a revolução política, pois a nova Arquitectura poderá 

proporcionar às diferentes classes sociais um local de descanso adequado, já que as (...) pessoas 

reivindicam os direitos a que a máquina de habitar seja simplesmente humana. As vicissitudes da época criam 

assim uma dicotomia que apenas permite duas possibilidades: Arquitectura ou Revolução. (LE CORBUSIER, 

1998: 235)660 

Esta concepção ideológica de que a Arquitectura pode impulsionar uma pedagogia social, 

encontramo-la já no Iluminismo, ao reservar ao arquitecto o papel de guia da sociedade. Le 

Corbusier da mesma forma que fizera Ledoux no passado, desmesura a função do arquitecto na 

sociedade, atribuindo-lhe a responsabilidade aderente de redentor das massas. Ele considera o 

arquitecto um elemento fundamental no apaziguamento das convulsões patentes na sociedade. A 

mesma sociedade que, (...) deseja violentamente algo que obterá ou que não obterá. Tudo reside nisso, tudo 

depende do esforço que se faça, e da atenção que se conceda a estes sintomas alarmantes. Apesar de tudo, Le 
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Corbusier está convicto que com a pedagogia do arquitecto: Pode-se evitar a revolução. (LE CORBUSIER, 

1998: 243)661 

Da mesma forma que as casas modernas exigem novas plantas, a cidade impõe novos traçados. Para 

ilustrar esta vontade moderna de ordenamento e da conjugação das soluções utilitárias e plásticas, 

Le Corbusier vai socorrer-se de imagens da Historie de l’architecture de Choisy e da Cité industrielle 

de Garnier. Pega na ideia da “cidade-torre” de Perret e propõe-lhe uma linguagem formal nova, em 

que os edifícios apoiados num bosque de pilares ordenados, libertam o rés-do-chão da cidade para 

as interacções necessárias à vida urbana. Esta concepção de cidade vai ter o seu desenvolvida nos 

projectos para a Ville Contemporaine de 1922 e posteriormente nos argumentos do livro Urbanisme 

de 1924. 

O paradoxo sobressai e fragiliza a ideia do papel sociabilizador e interclassista do arquitecto, quando 

a sua pretensa função de guia se enquadra num plano artístico cujo domínio, segundo Le Corbusier, 

é o privilégio de uma elite. Esta excepção elitista é justificada pela necessidade de tranquilidade no 

momento de encontro do arquitecto com a arte. Isto porque, (...) a arte da nossa época (...) não é uma 

coisa popular, nem muito menos amante do luxo. A arte somente é um alimento necessário para os eleitos que têm 

que recorrer a ela para poder conduzir. (LE CORBUSIER, 1998: 79)662 Para um racionalista com Le Corbusier, 

a arte apresenta-se como uma ciência dominada pelas elites intelectuais e técnicas. A beleza que os 

arquitectos buscam, só se manifesta por intermédio da satisfação racional do espírito; do sensorial; 

do génio mensurável dos actores com capacidade de encontrar a ordem, a unidade, de organizar 

através de leis claras. O funcionalismo, a economia, a sistematização, saciam a razão; os esquemas 

formais da geometria e das proporções contentam os sentidos. Sem aprofundar nos argumentos 

Le Corbusier apresenta as grandes instâncias da Arquitectura como leis da natureza, 

ideologicamente subordinadas a uma universalidade e ética radical. Tal como no passado, também 

aqui, o arquitecto é uma espécie de Demiurgo que sem hesitações reconstrói a dualidade entre as 

leis universais e a realidade, através do prisma da compreensão da harmonia com o universo do 

absoluto platónico, capaz de alcançar o conceito objectivo do absoluto na beleza. Isso liberta o 

mundo das tensões e permite a evolução da consciência histórica sem criar a necessidade da 

revolução. 

Bem mais revolucionária é a postura de ruptura de Le Corbusier com relação à cidade. Como já 

vimos, os elementos individuais da sua teoria urbana, entroncam com as ideias utópicas de Garnier 

e o experimentalismo de Perret. Ao contrário da grande maioria dos seus contemporâneos, Le 

Corbusier sempre questionou as conotações urbanas geradas pela sua Arquitectura. Até 1922, a 
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manifestação máxima desta preocupação foi o projecto de Ville Contemporaine, um enorme 

conglomerado para 3 milhões de habitantes. Cativado pela imagem do skyline das cidades nos 

Estados Unidos com o horizonte reticulado de arranha-céus e pelo modelo da cidade com o centro 

coroado, explorado conceptualmente por Bruno Taut (1880-1938) na sua primeira obra publicada 

em 1919, Die Stadtkrone (A coroa na Cidade), Le Corbusier planeia a Ville Contemporaine como o 

paradigma da cidade capitalista preparada para ser um centro administrativo e de controle, com 

indústria e cidades-jardim para os trabalhadores, e, onde, não é descurado um cinturão verde como 

zona de segurança periférica. A exposição axiomática deste projeto, aparentemente comprometido 

com os métodos saint-simonistas de administração e controle, será confirmado no seu principal 

livro sobre o Urbanismo moderno, Urbanisme, publicado em 1924. [Fig.74] 

Na perspectiva de Le Corbusier o Urbanismo moderno resulta da geometria e do funcionalismo. 

Logo no início do livro, ele recorre a uma frase idiomática para ressalvar o carácter panfletário da 

obra: A cidade é um instrumento de trabalho. (LE CORBUSIER, 1985: 7)663 Uma nova realidade instrumental 

que vai obrigar a um corte com o passado. Ele crítica o que designa do “pitoresquismo urbano” de 

Camillo Sitte, a glorificação da linha curva, alicerçada em teorias sobre o passado e as suas 

composições, hoje inúteis pois: A arte decorativa morreu: O urbanismo moderno nasce com uma nova 

arquitectura. Uma evolução imensa, fulminante, brutal cortou as pontes com o passado. (LE CORBUSIER, 1985: 

10)664 A linha e o ângulo recto são, assim, considerados os hodiernos e exclusivos critérios de 

validação do ordenamento: Afirmamos que o homem, funcionalmente, pratica a ordem, que os seus actos e os 

seus pensamentos estão regidos pela recta e o ângulo recto; que a recta lhe é um meio instintivo e que é para o seu 

pensamento um elevado objectivo. (LE CORBUSIER, 1985: 20)665 

Le Corbusier mostra a Ville Contemporaine com os bairros residenciais para os trabalhadores, 

ideologicamente organizados através de duas tipologias diferentes de blocos. Seguindo a separação 

das funções de Garnier, os protótipos do bloco perimetral e do bloco recuado, assumem 

formalmente uma concepção divergente de cidade. O perimetral está ainda associado à ideia de 

uma cidade em malha com planos urbanos formados por ruas, enquanto o recuado pressupõe uma 

cidade aberta sem planos, numa perspectiva de ruptura com a tradição histórica da rua, e que será 

o leitmotiv para a concretização do arquétipo da famosa Ville Radieuse, uma densa cidade suspensa 

com uma superfície inferior livre, atapetando um parque contínuo. Fiel a critérios de planeamento 

que procuram oferecer o bem-estar essencial da natureza e da exposição solar, Le Corbusier 

presume que a cidade aberta favorece a mobilidade do automóvel, vinculando a cidade moderna a 

um aforismo futurista que associa simbolicamente a velocidade ao sucesso. 
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Esta é a retórica usada, em 1925, no Plan Voisin de Paris. [Fig.75] O plano está pensado para 

descongestionar o centro de Paris, cortando-o axialmente com várias rectas – eixos principais -, de 

modo a dotá-lo de um sistema de mobilidade moderna capaz de servir uma cidade de negócios 

baseada em arranha-céus semelhantes, envolvidos por um quadriculado de áreas verdes. Isso 

porque, para Le Corbusier, (...) uma cidade moderna vive praticamente da recta (...). A circulação exige a recta. 

A recta também é saudável para a alma das cidades, indo, mais longe na sua sempre premente tentativa 

de associação à tradição: A recta está em toda a história humana, em toda a intenção humana, em toda a acção 

humana. (...) A recta é uma reacção, uma acção, uma actuação, o efeito de um domínio sobre si mesmo. É saudável 

e nobre. (LE CORBUSIER, 1985: 17)666 Paradoxal na substância, a proposta de intervenção urbana do 

Plan Voisin, procura a sua legitimidade atribuindo ao automóvel a responsabilidade pela destruição 

do centro da cidade Clássica, mas, ao mesmo tempo, converte-o no melhor instrumento para a sua 

salvação. 

Le Corbusier tem que oferecer ao automóvel uma nova tipologia de rua. Uma rua moderna que 

seja (...) um organismo novo, uma espécie de fábrica longitudinal. (LE CORBUSIER, 1985: 102)667 Para isso, ele 

requer um sistema de circulação, sem cruzamentos, em direcção ao centro da cidade com 

diferentes vias desniveladas. Análogo ao projecto utópico da Città Nouva de Sant’Elia, também este 

coração da cidade moderna, está dotado de um aeroporto para aerotáxis sobre uma estação 

ferroviária. Actuando como um técnico em laboratório, a escolha do terreno ideal sem acidentes, 

a geometria, a série e estandardização são condições sine quibus non na planificação racional da 

cidade. Para Le Corbusier a exigência da geometria transcende e impõe-se em todos os planos e 

pormenores da cidade moderna, visto que: A cidade actual morre por não ser geométrica. (LE CORBUSIER, 

1985: 107)668 Estes planos regulares criam a possibilidade da série que conduz concomitantemente 

à estandardização, à criação dos tipos. Isto, porque, não há uma (...) actividade humana sem geometria. A 

geometria é a própria essência da arquitectura. Para introduzir a série na construção da cidade deve-se industrializar 

a edificação. (LE CORBUSIER, 1985: 108)669 Le Corbusier sonha com a oportunidade de industrialização 

da construção, uma actividade económica que, na sua óptica, tem escapado ao progresso por culpa 

da deformação dos arquitectos, almejando, deste modo, uma nova estirpe de operários com uma 

percepção e inteligência equivalente à dos mecânicos, eles que constituem uma elite - casta superior 

- do mundo operário. 

A este homem novo corresponde uma nova ordem do mundo. Os sistemas de circulação e a 

verticalidade dos arranha-céus estão ao serviço de um modelo mecânico de poder e controle. Nesta 

moderna organização, as grandes torres alojam o cérebro da cidade, a inteligência que superintende 
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as massas. É o conceito totalitário de um arquétipo de Metropolis670 que usa formalmente o sistema 

geométrico criado, para a partir de uma perspectiva aérea, poder controlar a totalidade da realidade 

urbana. Le Corbusier que reiteradamente no livro se refere a Richelieu, Colbert, Luís XIV, 

Napoleão ou Haussmann, parece querer atribuir ao arquitecto o poder destas figuras históricas, 

transformando-o, então, no Demiurgo da nova ordem. Urbanisme, é um livro manifesto, de 

pensamento linear que se revela pernicioso na sua exegese teórica. Para muitos autores, a ausência 

de uma crítica hermenêutica na sua forma de divulgação, é um dos momentos mais nefastos na 

História da teoria da Arquitectura Moderna. Uma opinião que Hanno-Walter Kruft, igualmente, 

partilha: A sua influência sobre o urbanismo fez-se sentir durante várias décadas. Um cúmulo de ideias deste sistema 

passou a formar parte da Carta de Atenas que Le Corbusier formulara, documento no qual não apenas se incluíram 

os conceitos de um arquitecto, mas também os de uma comunidade internacional de arquitectos. (KRUFT, 1990b: 

684)671 

Apesar da capacidade retórica de Le Corbusier, a sua doutrina urbanística, não gerou unanimidade 

entre os actores envolvidos no debate arquitectónico moderno. Embora se reconheça o importante 

papel de Le Corbusier na animação dos CIAM,672 ao contrário do que normalmente se supõe, as 

suas teses nunca foram capazes de seduzir por inteiro os participantes nos congressos. As 

resoluções do CIAM, são normalmente moderadas e objectivas constituindo um tipo de antinomia 

aos processos dialécticos propostos por Le Corbusier. Exemplo disso é o CIAM II de 1929 em 

Frankfurt, dedicado ao tema Die Wohnung für das Existenzminimum (A habitação para a Existência 

Mínima), intelectualmente dominado pelos arquitectos alemães que, há vários anos, haviam aberto 

o espaço à experimentação da casa individual. Le Corbusier embora participe de início nos 

preparativos do CIAM II, após a escolha do tema e da cidade pela CIRPAC,673 vai optar por uma 

ausência delegada. O porta voz do ensaio que ele prepara para o congresso; Analyse des éléments 

fondamentaux du problème de la “maison minimum” (Análise dos elementos fundamentais do 

problema da “casa mínima”), vai ser o seu primo Pierre Jeanneret (1896-1967). Com carácter 
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essencialmente informativo, o texto retoma ideias anteriormente expostas na revista L’Esprit 

Nouveau e no seu mais recente livro publicado em 1928, Une Maison - Un Palais: o modelo de 

estandardização, o sistema estrutural de construção das casas, a densificação do lote com as 

habitações colectivas em altura. Le Corbusier parece, assim, não estar inteiramente preparado para 

a complexidade e as diferenças no modus operandi e de pensar dos colegas alemães. A Alemanha do 

final da década 1920, oferece um campo teórico baseado na experiência, capaz de discutir os 

problemas da habitação. Walter Gropius (1883-1969) ou Ernst May (1886-1970) conseguiram 

financiamentos públicos para a construção de loteamentos habitacionais, onde podem estudar e 

aplicar modelos de estandardização e racionalização. O próprio May, arquitecto no município de 

Frankfurt, é o director da Zeitschrift Das Neue Frankfurt (Revista da Nova Frankfurt), uma publicação 

editorialmente vocacionada para a divulgação das inovações tecnológicas na construção das 

habitações em série e do acondicionamento dos seus equipamentos interiores. 

Excedido pelo carácter epistémico dado ao congresso, a inquietude mental de Le Corbusier procura 

a desculpa que justifique a sua ausência no evento. Ele aceita, finalmente, os convites para visitar a 

América do Sul, um espaço geográfico, onde pode divulgar a sua heurística, adquirir novas 

experiências e, quem sabe, conseguir futuros projectos. Mas, Le Corbusier não vai desistir, ele 

acredita plenamente na substância teórica das suas concepções modernas de Arquitectura e 

Urbanismo. Um ano depois, no CIAM III em Bruxelas, orientado para a problemática do 

“Desenvolvimento Racional do Lote”, expõe pela primeira vez a Ville Radieuse, um modelo de cidade 

linear moderna centralizada, e que, constitui um exercício crítico às propostas de “desurbanização” 

da Ville Verte desenvolvidas pelos arquitectos da vanguarda soviética. 

Em 1933, no CIAM IV, que tem lugar a bordo do navio “Patris II” e em Atenas, a questão central é 

o debate sobre a “Cidade Funcional”. Le Corbusier é preponderante na escolha do tema. Porém, 

ao longo das sessões, ele não consegue capitalizar apoios na sua abordagem semântica aos 

problemas e formulação dos resultados. As resoluções finais vão ser prudentes no que diz respeito 

às exigências e orientações. Por razões nunca totalmente esclarecidas, o documento com as 

deliberações da reunião será apenas publicado anos depois. Obstinado, Le Corbusier aguarda por 

uma melhor oportunidade para impor a sua visão pessoal. Esta surge em 1945, quando ele publica 

uma versão substancialmente modificada das actas com um programa estritamente racional e 

analítico de 95 pontos, a que dá o nome de “Carta de Atenas”, em alusão a um pretenso, mas, na 

realidade, inexistente consenso no IV congresso. As promessas oferecidas com este programa, vão 

ter um forte impacto nos urbanistas confrontados com a necessidade de recuperação de muitas 
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das cidades europeias no pós-guerra, convertendo-se, frequentemente e sem aparente crítica, no 

modelo adoptado de reconstrução urbana.674 

Outra das grandes áreas do interesse disciplinar de Le Corbusier é a das proporções 

arquitectónicas. Uma ferramenta, que nas suas palavras dirigidas, em 1943, aos estudantes de 

Arquitectura, (...) dá forma ao fascínio. (LE CORBUSIER, 2009: 59)675 Para ele as proporções estão 

intimamente ligadas às sensações, que levadas ao limite, podem atingir um estado esotérico e de 

metafísica semiológica com o divino. Isto porque, em Arquitectura, um facto psicofisiológico – a 

sensação – (...) é-nos dada pela medida de distâncias, de dimensões, de alturas, de volumes: matemática que tem 

uma chave, a qual proporciona (ou não) a unidade, consoante estejamos perante o êxito ou o fracasso. (LE 

CORBUSIER, 2009: 59)676 

O entendimento que Le Corbusier vai construindo sobre as proporções arquitectónicas, resulta 

sobretudo da leitura da principal obra teórica sobre Arquitectura de Henry Provensal (1868-1934), 

publicada em 1904, L'art de demain: vers l'harmonie intégrale (A Arte de amanhã: para a plena 

harmonia) e, do já aqui, analisado livro de Auguste Choisy, Histoire de l’architecture. Em Vers une 

Architecture, Le Corbusier introduz a secção áurea como sistema de proporções. Mas ele deseja 

mais, quer criar um método novo que vincule as proporções às concepções modernas da 

Arquitectura. No afã de superar a diegese histórica, recorrendo à própria História, ele institui uma 

paridade entre a secção áurea e as medidas padrão do homem, fazendo com que o sistema 

resultante dessa equivalência seja a base do planeamento da Arquitectura, mas, também, o 

fundamento que vai regular a produção industrial dos elementos pré-fabricados e no geral de toda 

a indústria. 

A tarefa da criação de um novo sistema de medidas que se coadune com a hodiernidade, dá origem 

à elaboração do “Modulor”. Para Le Corbusier o “Modulor” é um conceito teórico que suscita a 

sua demonstração através do rigor matemático e geométrico. [Fig.76]  Entre 1943 e 1954, diferentes 

esquemas são revisados, partindo da tentativa e aproximação, até resultarem num traçado preciso, 

que combina as proporções antropológicas, aritméticas e geométricas. Le Corbusier, na introdução 

do Modulor 2, publicado em 1955, sete anos depois da divulgação do imperfeito Modulor 1, busca 

no diacronismo histórico, a validação do seu sistema de dimensionamento: Parece que, definitivamente, 

o Modulor chama a atenção pela sua adaptação elementar à altura humana, algo que não se propôs o Renascimento 

com a sua "Divina Proporção”. Pelo contrário, este dimensionamento do Modulor ao adaptar-se à altura humana põe-

                                                
 

674 Numa atitude, que como muito bem salienta Fil Hearn, vai ironicamente alterar a doutrinária corbusiana, mudando os usos dos grupos 
das torres centrais, de início atribuídas às elites ricas, em conjuntos de alojamento massivo e de baixa renda nos grandes centros urbanos 
e da classe média nas novas cidades. (HEARN. 2006: 299). Millard Fil HEARN. 2006. op. cit. 
675 LE CORBUSIER. 2009. Conversa com os estudantes das escolas de arquitectura. Lisboa: Edições Cotovia 
676 Ibidem. 2009 



 p.301 

nos a par com os grandes sistemas de medição da tradição, e em particular com o "Côvado egípcio", que é a grande 

referência neste domínio. (LE CORBUSIER, 1962: 16)677 

O “Modulor” é o resultado da combinação entre as medidas elementares do homem, a sequência 

de Fibonacci e a proporção áurea.678 Com esta equação, Le Corbusier pretende obter um conjunto 

de valores numéricos com um significado métrico, apto a formar uma nova convenção de carácter 

unitário que valide todas as medidas arquitectónicas e industriais. As séries vermelha e azul são, por 

este meio, os imperativos da ratificação de uma norma moderna e progressista de legitimidade 

universal. [Fig.77] A validade deste sistema ecuménico passa a ser aplicado em projectos com 

programáticas diversas, em regiões culturalmente divergentes, como a Unité d’Habitation de 

Marselha, no Sul França, ou a nova cidade de Chandigarh, [Fig.78] no Noroeste da Índia. A dogmática 

teórica revelada por Le Corbusier na abordagem conceptual da Arquitectura e Urbanismo, 

mantém-se na experiência especulativa do “Modulor”, talvez, porque o objectivo instrumental da 

sua criação, seja oferecer à contemporaneidade a utopia de uma nova ordem de matriz “Clássica”. 

Uma opinião corroborada Montaner: O Modulor, elaborado entre 1948 e 1955, representa um sistema tardo-

classicista no que se pretendem conciliar os desejos de ordem e proporção típicos do Renascimento, baseados em 

traçados regularizadores geométricos e em séries matemáticas que comportam composições musicais, com a nova 

cultura moderna da construção industrializada. (MONTANER, 1999: 39)679 

Empenhado, mas intransigente, Le Corbusier é o arquitecto-autor mais significativo da síntese 

teórica e criativa na Arquitectura da primeira metade do século XX. Ele elabora uma aproximação 

academizante da Arquitectura, concebendo a disciplina arquitectónico, de modo análogo ao que se 

ensinava nas escolas Beaux-Arts nos finais do século XIX; como uma arte formal com origem nos 

modelos gregos e romanos. Le Corbusier consegue articular de forma eficaz os princípios do 

racionalismo, do idealismo e da ética do século XIX, incorporando-os heuristicamente como 

axiomas do novo século, ao serviço dos tópicos mecanicistas que se identificam com a estética do 

engenheiro. 

A sua influência na História da Arquitectura do século XX, fica marcada por um dogmatismo teórico 

que, paradoxalmente, nasce da capacidade de interpretação pragmática da ontologia das formas, 

dos contextos, das culturas, das sociedades, e da relação destas, com a História e o presente 

tecnológico que estando ao serviço de uma estética criativa nova, deixam sonhar igualmente com 

um homem novo num mundo em transformação. 

  

                                                
 

677 LE CORBUSIER. 1962. Modulor 2. Buenos Aires: Editorial Poseidon 
678 De início é considerada a estatura média humana de 1,75m que será posteriormente alterada para1,83m. 
679 Josep Maria MONTANER. 1999. Arquitectura y Crítica. Barcelona: Gustavo Gili 
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Fig. 72. Le Corbusier. Voyage d'Orient. 1966. Esquisso da Acrópole de 
Atenas. 1911 

 

 
Fig. 73. Le Corbusier. Maison Dom-Ino. 1914-17. Axonometria da 
estrutura 

 

 
Fig. 74. Le Corbusier. Urbanisme. 1924. Ville Contemporaine para três 
milhões de habitantes 

 

 
Fig. 75. Le Corbusier. Plan Voisin. Paris. 1925. Esboço geral do plano 
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Fig. 76. Le Corbusier. Estudo do Modulor. Proporções para 
uma estatura média de 1,75m 

 

 
Fig. 77. Le Corbusier. Modulor. 1945. Diagrama com as séries 
vermelha e azul 

 

 
Fig. 78. Le Corbusier com a planta do plano de Chandigarh 
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9.4    O FUTURISMO ITALIANO. RENÚNCIA DO DURÁVEL NA ARQUITECTURA 

Esta necessidade de revisão crítica dos modelos da Arquitectura para uma nova sociedade é, 

identicamente, partilhada pela Itália do início da década de 1920. Após a Primeira Guerra Mundial, 

no meio cultural italiano surgem correntes progressistas interessadas na construção de uma 

alternativa à polarização entre o Capitalismo e o Marxismo. Elas exploram uma “terceira via” 

equidistante, capaz de combinar os valores comunitários pré-capitalistas com o impulso 

modernizante hodierno. Absorta com o Il Risorgimento (O Ressurgimento) unificador da nação, a 

Itália do século XIX, não produziu qualquer aportação significativa no âmbito da teoria 

arquitectónica. O primeiro e verdadeiro impulso para posicionar a Itália na vanguarda cultural 

europeia do século XX é dado pelo Futurismo, um movimento artístico, que, todavia, só 

tardiamente declara a sua ligação à Arquitectura através de manifestos e escassos projectos, alguns 

dos quais utópicos. A primeira posição sobre o paradigma para uma Arquitectura futurista surge 

apenas em 1914, e por intermédio de uma figura exterior à disciplina, o pintor, decorador e teórico 

da arte Enrico Prampolini (1894-1956). No seu manifesto, ele defende uma Arquitectura de essência 

e expressão futurista, discernível pelo dinamismo, energia, luz e ar, perfeita na sua abstracção 

espacial e crescimento continuo. 

Já aqui mencionado, Antonio Sant’Elia (1888-1916), apesar da sua curta carreira, é porventura o 

mais importante porta-voz da Arquitectura futurista. Identificado com Otto Wagner e as 

problemáticas da Großstadt ou grande cidade, Sant’Elia exibe entre Maio e Junho de 1914, na 

primeira e única exposição do grupo “Nouve Tendenze” em Milão, um modelo utópico da Città 

Nouva. A acompanhar uma série de desenhos, em perspectiva, de exaltação do novo Urbanismo de 

projecção vertical, ele divulga um texto no prefácio do catálogo da mostra a que chama “Messaggio” 

(Mensagem). O texto é um manifesto onde reúne as ideias principais da sua visão futurista da cidade 

global de cariz industrial e tecnológico. No “Messaggio” o paradigma arquitectónico, porém, não é 

futurista, Sant’Elia advoga uma estética formal moderna ao serviço do planeamento de uma nova 

cidade de arranha-céus, adaptada ao homem actual e às suas necessidades de habitar e comunicar. 

Isso, porque ele considera que os condicionalismos da vida moderna levam a uma ruptura 

epistémica com o passado e a tradição, com a noção do estilo e das proporções. Na realidade, a 

monumentalidade das infra-estruturas é uma representação figurativa de negação do continuum 

histórico, pois para Sant’Elia, os projectos já não são um meio, mas sim, o registo panfletário da sua 

ideologia. 

Convergindo com o entendimento futurista, ele quer reinventar a cidade Moderna, recombinando 

mecanicamente todos os detalhes da sua estrutura, de forma dinâmica e acelerada. A casa moderna 

é assumida como uma enorme máquina, tornando-se, assim, numa protagonista do discurso 
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apologético futurista. Os elevadores de acesso às habitações substituem as escadas, como se fossem 

o sistema vascular dos edifícios, alimentados pelos diferentes níveis do chão telúrico, onde se 

encontram as ruas, as linhas do caminho-de-ferro, as escadas mecânicas. O uso dos materiais não 

depende de um entendimento estético prévio, o cimento, o ferro ou o vidro encontram a sua 

beleza plástica na simplicidade prática e linear das suas estruturas. É o fim da História, as 

construções e monumentos do passado são despojos que não importa conservar, reconstruir ou 

reproduzir, os seus morfo-tipos estáticos são opressivos e, portanto, marginais no contexto da 

nova sensibilidade especulativa adquirida. Para Sant’Elia, da mesma forma que no passado a 

Arquitectura procurou a sua inspiração na transcendência da natureza, agora que ela é material e 

abstracta, deve encontrar a sua faculdade criadora na síntese do novo mundo mecanizado. 

O impacto provocado pelo “Messaggio” no prefácio do catálogo da exposição, cria o estímulo para 

que Filippo Tomaso Marinetti (1876-1944), em Junho do mesmo ano, divulgue o “Manifesto da 

Arquitectura futurista”. O texto ilustrado com alguns dos desenhos da “Città Nouva”, na essência, 

retoma as concepções radicais desenvolvidas por Sant’Elia. A novidade do manifesto é a introdução 

da ideia de ucronia na Arquitectura futurista, já que a, (...) arquitectura como a arte de ordenar as formas 

dos edifícios de acordo com critérios predeterminados está terminada, circunscrevendo-a, assim, a um tempo 

ideal e transitório, em que a tradicional sedimentação diacrónica da cidade é substituída pela criação 

utópica da cidade geracional: Uma arquitectura assim concebida não pode gerar qualquer hábito tridimensional 

ou linear, pois as características fundamentais da arquitectura Futurista será obsolescência e transitoriedade. ‘As casas 

durarão menos tempo do que nós. Cada geração terá que construir a sua própria cidade’. (SANTA’ELIA; 

MARINETTI, 1971: 38)680 Os traços panfletários do futurismo inspirados no efémero e na velocidade 

do mundo mecânico moderno, introduzem no discurso arquitectónico, uma nova unidade que pela 

primeira vez na História, renúncia à exigência da dimensão durável da Arquitectura. 

Extrapolado o debate interno, a ideia de Sant’Elia da cidade vinculada a uma visão funcional de 

circulação é acolhida com curiosidade e interesse pelas principais vanguardas europeias. O 

movimento holandês De Stijl mostra esse interesse, mas, é sobretudo em França, onde os utópicos 

do progresso mecânico estão mais envolvidos na procura de matrizes para a nova cidade Moderna, 

que alguns dos fundamentos conceptuais encontrados na “Città Nouva” irão ser empregues. A 

concepção técnica da “Cité Industrielle” de Tony Garnier, em 1917, e os modelos urbanísticos de 

Le Corbusier da década de 1920, são exemplos desta influência. A morte prematura de Sant’Elia e 

a deriva nacional-fascista do Futurismo acabarão por influir negativamente no reconhecimento da 

sua autoridade teórica. 

                                                
 

680 Antonio SANT'ELIA; Filippo Tommaso MARINETTI. 1971. “Futurist architecture”. In Programs and manifestoes on 20th-century 
architecture, Ulrich Conrads. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 
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9.5    GRUPPO 7. ENTRE A LÓGICA E A RACIONALIDADE 

Os intentos de ruptura da tradição histórica produzidos em Itália pela Arquitectura futurista, foram 

um dos episódios mais singulares da teoria arquitectónica moderna, mas diminutos nas 

consequências. Finalizada a Grande Guerra, nos círculos progressistas italianos cresce a oposição 

ao que entendem como um excesso de individualismo e niilismo dos futuristas, prometendo ao 

mesmo tempo um regresso à ordem. O primeiro dos movimentos a marcar a actualidade 

arquitectónica é o “Novecento”, uma vanguarda moderada de cariz conservador e nacionalista que 

carecendo de um discurso teórico próprio, vai encontrar no remanescente movimento Biedermeier 

alemão a referência para a sua ligação a uma tradição Clássica tardia. O outro, o segundo 

movimento, nasce em 1926 com a formação do denominado “Gruppo 7”. 

Os componentes do grupo são jovens estudantes progressistas do Politécnico de Milão, à procura 

do estabelecimento de vínculos, apesar de autónomos, com as correntes arquitectónicas 

internacionais. Esta tentativa de conexão é evidente quando entre Dezembro de 1926 e Março do 

ano seguinte, publicam sobre a forma de manifesto os seus objectivos programáticos, na revista 

Rassegna Italiana. A divulgação em Dezembro da primeira parte do manifesto, il manifesto del 

Razionalismo italiano, marca assim o início temporal do “Movimento Italiano per L’architettura 

Razionale” (MIAR). O “Gruppo 7” assume-se como um movimento de cariz geracional, distante das 

posições radicais dos futuristas, sobretudo da antipatia “romântica” destes para com o passado: A 

herança dos vanguardistas que nos precederam era (...) uma verdadeira fúria devastadora (...). O que distingue a 

juventude de hoje é um desejo de lucidez e de ciência (...). Não existe incompatibilidade entre o nosso passado e o 

nosso presente. (...) Nós não queremos romper com a tradição (GRUPPO 7, 1926, apud GREGOTTI, 1969: 14)681 

Contudo, esta tradição deve ser a do presente, sem apelos à fachada histórica, baseada na qualidade 

racional, na utilização funcional, na necessidade tectónica, na escolha do tipo: A nova arquitectura, a 

verdadeira arquitectura, deve ser o resultado de uma exacta associação entre a lógica e a racionalidade. Um rigoroso 

construtivismo deverá ditar as regras. As novas formas da arquitectura deverão obter o valor estético apenas do carácter 

da necessidade e, só depois, e por meio da selecção nascerá o estilo. (GRUPPO 7, 1926, apud GREGOTTI, 1969: 

14)682 

O programa dos racionalistas italianos, agregado ao funcionalismo e ao espírito Clássico, vai do 

ponto de vista hermenêutico, buscar muitos dos seus argumentos às concepções presentes nos 

artigos que Le Corbusier escreveu para a revista L’Esprit Nouveau e posteriormente compilados em 

                                                
 

681 GRUPPO 7, “Rassegna Italiana”, 1 Dicembre 1926. apud Vittorio GREGOTTI. 1969. Nuevos Caminos de la Arquitectura Italiana. 
Barcelona: Blume 
682 Ibidem. 1969 
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Vers une Architecture. Se em relação à estandardização da casa se mostram críticos radicais da ideia 

de compará-la a uma máquina – avião -, os racionalistas partilham a mesma convicção de que a nova 

Arquitectura dos tipos não pode ser individual, já que ela está comprometida com o espírito da 

produção em série, podendo resultar daí, inclusive, uma repetição monótona de resultado sublime. 

Divido em quatro partes, o manifesto contém suficientes imprecisões para alimentar a discussão e 

o contraditório. Num país ideologicamente radicalizado, a polémica sobre o Nacionalismo e o 

Internacionalismo da Arquitectura ou as alusões aos critérios da estética arquitectónica, são 

assuntos sensíveis susceptíveis de provocar cisões no interior do debate racionalista. Estas divisões, 

porém, não vão impedir a participação de alguns dos arquitectos racionalista italianos nos 

congressos do CIAM, criando-lhes uma oportunidade exclusiva de contacto, fora de portas, com 

concepções e modelos teóricos em contextos político-ideológicos antagónicos. A oportunidade da 

internacionalização aparece através da ligação do movimento ao arquitecto e crítico suíço de origem 

italiana, Alberto Sartois (1901-1998), o primeiro a baptizar a Arquitectura racionalista de 

funcionalista, e que aproveita a sua presença na estrutura organizativa dos CIAM, para tornar-se no 

embaixador da vanguarda racionalista italiana no estrangeiro. 

 

9.6    TERRAGNI. OS LIMITES DEONTOLÓGICOS DA ARQUITECTURA MODERNA 

Giuseppe Terragni (1904-1943), o principal expoente do racionalismo italiano, é um bom exemplo 

das mudanças que se impõem, tendo como pano de fundo a abertura do movimento à Europa. 

Nascido em Meda, inicialmente, frequenta o curso de física e matemática no Instituto Técnico de 

Como. Porém, um interesse crescente, leva-o a estudar Arquitectura no Politécnico de Milão onde 

obtêm o seu diploma em 1926. É neste ambiente académico dominado por concepções tópicas em 

que se privilegia o estudo dos estilos, que ele vai conhecer os jovens arquitectos que formarão 

consigo o “Gruppo 7”: Guido Frette, Luigi Figini, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava, Sebastiano Larco, 

Ubaldo Castagnoli (mais tarde substituído pelo romano Adalberto Libera). Estes signatários recém-

licenciados têm todos um desejo em comum, lançar as bases da Arquitectura Moderna em Itália. 

Escorados na ideia de que o legado futurista é um testemunho da importância da Itália no domínio 

das artes, eles consideram útil estar em consonância com as vanguardas europeias, apesar da 

afirmação do seu apego à tradição. Para o grupo a identidade histórica não perde o seu lugar na 

génese da nova Arquitectura italiana, ela permanece central no debate. O racionalismo é criado 

para se chegar à Arquitectura, e não o oposto, a criação da Arquitectura para se chegar ao 

racionalismo. 

A receptibilidade das vanguardas europeias é quase instantânea. Em 1927, Terragni e o “Gruppo 7” 

recebem o convite de Mies van der Rohe para participar na exposição de Weissenhof em Stuttgart. 

Terragni apresenta o projecto de uma unidade industrial de produção de gás para uma cidade de 
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cem mil habitantes. Num contexto real nas margens do Lago Como, o projecto mostra uma 

disposição de volumes com reminiscência futurista sujeitos a uma poética nova de tensões 

silenciosas, anunciadoras do arquétipo racionalista que marcará o percurso arquitectónico de 

Terragni. São os mesmas formas industriais conhecidas de Walter Gropius e Le Corbusier, mas, 

agora, submetidas a um rigor compositivo que ultrapassa os imperativos funcionais da produção. A 

ausência da prioridade ao funcional será um leitmotiv recorrente na afirmação teórica de Terragni. 

Ele opõe-se à ideia frequentemente reiterada que associa a Arquitectura racional ao funcionalismo, 

insistindo na importância do problema da estética arquitectónica. A Arquitectura, para Terragni, 

não se resume à construção nem à satisfação das necessidades materiais, ela é, (..) a força que disciplina 

estes dotes construtivo e utilitário, para atingir um valor estético superior. Quando se conseguir alcançar aquela harmonia 

de proporções, induzindo o espírito do observador a fazer uma pausa na contemplação, ou emoção, só então, o 

esquema construtivo, será além disso uma obra de arquitectura. (TERRAGNI, 1976: 242)683 

Seis anos mais tarde, em 1933, Terragni e o grupo italiano onde pontifica o crítico de Arquitectura 

Pietro Maria Bardi,684 estão a bordo do Patris II a caminho de Atenas na companhia dos mais 

eminentes actores do Movimento Moderno reunidos para o seu quatro congresso. [Fig.79] Terragni 

apresenta o seu estudo urbanístico para Como, a cidade onde vive e exerce a actividade principal 

de arquitecto, permitindo-lhe concentrar nela, o essencial da sua reflexão teórica sobre o 

Urbanismo. O plano segue os princípios gerais contidos na futura Carta de Atenas, mas diverge no 

que concerne ao tratamento a dar ao centro histórico. Para Terragni, o núcleo histórico continua 

a ter um papel na hodiernidade, as demolições devem estar limitadas às necessidades de redução 

da construção para favorecer a circulação e a higiene pública. Ironicamente as suas prescrições 

urbanísticas nunca serão seguidas. Em 1937 um quarteirão medieval é arrasado, apesar do seu plano 

prever unicamente demolições parciais. O projecto proposto pelo Terragni para o quarteirão 

desaparecido não passará do papel. O seu único sucesso será a preservação da casa Vietti, uma 

construção do século XIV, que sobrevirá à destruição em 1939, inserida no destinado ao fracassado 

projecto moderno que Terragni, ainda almeja para Como. 

A abertura de Terragni e de alguns dos colegas modernistas à cultura europeia, é, porém, uma 

excepção no interior da comunidade arquitectónica italiana, submetida às constantes pressões 

nacionalistas do regime fascista. A relação entre a Arquitectura racional e o fascismo é tão ambígua 

como a política deste regime. Este paradoxo contribui para a complexidade e contradições na 

                                                
 

683 Giuseppe TERRAGNI. 1976. “Per un’architettura italiana moderna”, La Tribuna, 23 Marzo 1931. In Materiali per l’analisi dell’architettura 
moderna, IL MIAR, Michele Cennamo (ed.). Napoli: Società Editrice Napoletana 
684 Pietro Maria Bardi (1900-1999) é um jornalista, historiador, crítico da Arquitectura, coleccionador e galerista, conhecido pela polémica 
das suas críticas, apoiadas num profundo conhecimento da arte, da política e da Arquitectura no período fascista. Co-fundador da revista 
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entre a teoria arquitectónica do racionalismo e a ideologia fascista. Defendendo a Arquitectura como uma arte de Estado, ele considera 
que esta tem que assumir uma fisionomia fascista, reclamando do Estado uma intervenção objectiva nas questões arquitectónicas, dado 
que a Arquitectura é um factor de perenidade da uma civilização, sobrevivendo às demais formas de manifestação e actuação do homem. 
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Arquitectura italiana entre as duas guerras. Para manter a sua autonomia disciplinar, o campo 

arquitectónico vai envolver-se nos grandes temas em debate na época: o moderno, o racional, o 

clássico, o moral, o tradicional, mas, igualmente, o mediterrânico, o italiano ou o romano, 

endereçando para a esfera da ideologia fascista, as nuances e os diferentes significados atribuídos. 

Deste modo, o fascismo italiano passa a ter uma capacidade ecléctica de poder assumir 

conceptualmente múltiplas faces, umas vezes a moderna, outros a tradicionalista, por vezes a 

revolucionária, as restantes a romanizada. 

A posição de Terragni vai impor-se neste panorama em que o pano de fundo é a repetição clássica 

da querelle entre os jovens e os velhos. Quando em 1928 começa a trabalhar no projecto da Casa 

del Fascio de Como, [Fig.80] ele inscreve-se no Partido Fascista. Através do seu principal protagonista, 

o polémico manifesto do “Gruppo 7” sobre a nova Arquitectura, publicado dois anos antes na 

Rassegna Italiana, adquire assim uma legitimidade ideológica anteriormente inexistente. Numa alusão 

à marcha sobre Roma que levou Mussolini ao poder em 1922, Terragni irá mesmo definir estes 

anos entre 1926 e 1931 como o “período esquadrista da Arquitectura”. 

Os jovens arquitectos que formam o MIAR – no momento da formação do “Gruppo 7”, Giuseppe 

Terragni tem 22 anos -, além das diferenças na dialéctica teórica dos seus textos, opõem-se 

igualmente com veemência aos tradicionalistas das Academias que os acusam de defenderem uma 

Arquitectura “bolchevique”, “teutónica” e “anti-italiana”. Assumindo uma postura epistemológica 

de ruptura, esta nova geração de arquitectos que olha para o Fascismo como um movimento 

revolucionário, dirigido por um jovem líder, vai reivindicar para si o direito de participação activa 

neste esforço de modernização do país, requerido por Mussolini. Em 1931, no rascunho de um 

artigo para o jornal La Tribuna, Terragni afirma: Não é de admirar que, quando se olha para os desactualizados 

utensílios de uma civilização passada, nós preferíssemos, sem sombra de dúvida, as maravilhosas máquinas de nossa 

era. “Nós”, quer dizer, os fascistas, os jovens que perseguem a beleza de um gesto fortemente revolucionário, gesto 

que, para o mérito de um homem superior, levou o nosso partido à vanguarda das ideias políticas e sociais do mundo. 

(TERRAGNI, 1969: 94)685 

Estes jovens que pugnam pela beleza de um gesto revolucionário, vêem na frase de Benito Mussolini, 

(...)não devemos explorar o património do passado. Nós devemos criar um novo património para o pôr ao lado do 

antigo, nós devemos inventar uma arte nova, uma arte do nosso tempo, uma arte fascista, (SILVA, 1975: 230)686 

visível à entrada, quando este inaugura a segunda Exposição de Arquitectura Racional, organizada 

pelo MIAR, em 1931, o alinhamento do ditador com o pensamento racionalista. Com efeito, a 

paradigmática frase de Mussolini acaba por ser absorvida e transformada em citação em vários 

                                                
 

685 Giuseppe TERRAGNI. 1969. “Caro Guardiano”, rascunho preparatório ao artigo para La Tribuna, 23 Marzo 1931. In Giuseppe Terragni 
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686 Umberto SILVA. 1975. Arte e ideologia del fascismo. Valencia: Fernando Torres 
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artigos contemporâneos de Bardi, Terragni e Pagano. O debate sobre as funções da Arquitectura 

no interior do Estado fascista culmina com um artigo de Bardi intitulado “Arquitectura, arte do 

Estado”, publicado em Janeiro de 1931, no jornal diário L’Ambrosiano. No texto, Bardi atribui à nova 

geração de arquitectos a tarefa da criação de um arquétipo arquitectónico fascista, que na sua 

perspectiva, deve ser sereno e expressivo, mas, também, sóbrio e marcial, sugerindo como forma 

de assegurar o resultado, uma maior intervenção do Estado no campo da Arquitectura. Terragni 

que quer assumir uma posição de autonomia em relação a Bardi, apesar da iminência dos seus 

pensamentos, divulga em Dezembro de 1931 no mesmo jornal diário, um artigo intitulado 

“Arquitectura de Estado?”, em que se interroga: O que se deve entender por arquitectura como arte do 

Estado? Não será prematuro apontar tão solenemente uma arquitectura que não é, por enquanto, favorável a dar-se 

uma fisionomia própria e reconhecível no conjunto das tendências europeias? Não é melhor identificar as prioridades 

ainda repletas de obstáculos para permitir que se reafirmem e consolidem, a consciência e a experiência dos arquitectos 

modernos? (TERRAGNI, 1969: 157)687 

A polémica está lançada entre os arquitectos fascistas. O artigo de Bardi sobre a arte do Estado e 

a animosidade apresentada pelo MIAR com o “Quadro dos Horrores”, aquando da sua segunda 

exposição – quadro onde se incluíam, entre outros, os trabalhos do influente Marcello Piacentini 

(1881-1960) – provocam a reacção do influente Sindicato Fascista dos Arquitectos, levando à 

dissolução do MIAR. A vanguarda racional vai decompor-se assim em várias facções. Giuseppe 

Pagano (1896-1945) até então, próximo de Bardi, colabora com Piacentini entre 1932 e 1935 na 

realização do projecto da Cidade Universitária de Roma. Outros, como Terragni, continuam 

alinhados com Bardi, usando a intransigência da revista Quadrante como pano de fundo para manter 

a crítica à corrente mais ortodoxa ligada ao regime. 

Em 1932 a ditadura quer celebrar o décimo aniversário da revolução. A vanguarda artística e 

arquitectónica é chamada a representar na Mostra della Rivoluzione Fascista, os anos heróicos do 

fascismo. Na “sala O” da exposição, destinada ao ano de 1922, [Fig.81] Terragni agrupa os elementos 

futuristas, racionais e dos primórdios do século de modo a dar à crónica deste período um sentido 

histórico. Na opinião do ensaísta Edoardo Pérsico (1900-36), esta narrativa histórica deve 

interpretar o mito da Revolução como se tratasse de uma “fantasia sísmica”. A pulcritude metafísica 

pensada na “sala O” de exaltação mística da acção do dinamismo futurista, choca com a 

epistemologia interna que Terragni quer reproduzir na Casa del Fascio em Como, projecto em que 

trabalha em simultâneo com a solicitação da Mostra. 
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Quando em 1936, apresenta a obra nas páginas da Quadrante Terragni afirma que o seu projecto 

procura na ordem arquitectónica a síntese da “ordem nova” do Fascismo. Isto porque para ele: São 

as frases ou os gestos, registados, que clarificam, guiam, e dão forma ao carácter de uma obra também típica do 

regime. O Duce declara que o “fascismo é uma casa de vidro”. Transposto, o sentido da sua frase indica e traça as 

qualidades de organicidade, de clareza e de honestidade da construção. (TERRAGNI, 1936: 5-6)688 A ideia do 

Fascismo associada à da transparência arquitectónica tem um duplo sentido teleológico para 

Terragni. Ao serviço da ideologia elimina as barreiras e obstáculos entre a hierarquia política e o 

povo, e enquanto necessidade de representação, apela à utilização significativa de materiais nobres 

e duradouros como a mármore dos revestimentos e à manipulação do significado propagandístico 

dos interiores. [Fig.82] 

Contudo a partir do universo das significações, na Casa del Fascio vão sobressair outros valores com 

implicações na plasticidade formal da Arquitectura futura. O projecto permite que Terragni proceda 

a uma revisão crítica dos princípios teóricos e das soluções formais da Arquitectura racional, com 

base na sua percepção das possibilidades que se abrem na dialéctica entre a estrutura do esqueleto 

reticulado e a parede continua. Para o desenho livre da envolvente, da acentuação das superfícies 

despidas e anulação de qualquer coroamento, Terragni recorre ao princípio da fachada livre. Mas, 

enquanto que para Corbusier, este princípio é uma consequência lógica da opção em retirar a 

estrutura de betão armada, Terragni traz a estrutura para o plano da fachada, estabelecendo uma 

relação directa entre estrutura e envolvente, em que, à semelhança do que fez Berlage, se criam 

várias possibilidades na ligação a explorar entre os diferentes elementos presentes. [Fig.83] 

Terragni transpõe para o projecto da Casa del Fascio uma visão poética da sua representação 

vanguardista da Arquitectura Moderna. Ele procura a autonomia de uma tendência dentro das 

tendências modernas, perseguindo a pureza absoluta da ideia que coadjuvada pelo equilíbrio 

Clássico, conquista a harmonia eterna da arte pura. A índole poética da sua Arquitectura não busca 

uma afirmação de essencialidade, anonimato ou honestidade de referência social, ela é o resultado 

de um processo cognoscitivo complexo de pesquisa intelectual da excepcionalidade, que encontra 

na retórica das formas a tendência capaz de resolver os problemas da forma de uma maneira mais 

fácil. Esta rejeição à gravitas da arte social, revela uma diferente concepção idiossincrática do 

Fascismo. Terragni, por um lado, procura um estilo para o Estado Moderno – a estrutura orgânica 

– e, por outro, uma imagem para um regime espiritual – a simbólica dogmática. No primeiro caso, 

a Arquitectura desempenha uma função social derivada da ética e moral fascista, no segundo, 

projecta a utopia da racionalidade de um regime ideal. 
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O espirito Clássico introvertido da racionalidade harmoniosa que se opõe às formas Clássicas 

monumentais, leva Terragni a perceber que a luta pelo moderno desenlaça sobre novas bases 

teóricas. A Arquitectura Moderna já não é a resposta a um problema funcional, mas sim, a um acto 

criativo e individual, despojado de toda a contingência polémica. A chave da sua afirmação está no 

desafio da criação de uma ponte entre o moderno e o monumental, repto que Terragni irá assumir 

no Danteum, o projecto que elabora com Pietro Lingeri (1894-1968) entre 1938 e 1940. [Fig.84] 

Conceptualmente o Danteum pretende exprimir através das proporções da Arquitectura, a 

construção filosófica e poética da “A Divina Comédia” de Dante Alighieri. Tal como foi apresentada 

nos projectos anteriores de celebração do Fascismo, a tarefa é, então, obter a expressão máxima 

com o mínimo de palavras, o máximo de emoções com a qualificação decorativa e simbólica mínima. 

Paradoxalmente a condensação de três das referências mais perigosas para o vocabulário da 

Arquitectura Moderna: monumentalidade, simbolismo e grandeza. 

Ao longo da História, o pensamento arquitectónico crítico tem-se dividido em duas categorias 

básicas: a que fomenta, aperfeiçoa e implementa a continuidade da retórica anterior, e outra que 

patenteia a ruptura com a ideologia vigente, revelando uma nova vontade de direccionamento 

epistemológico. Enquanto a primeira favorece a pragmática colectiva de valores e princípios que 

definem uma determinada visão da Arquitectura, produzindo fundamentalmente modelos dentro 

de uma corrente principal, a segunda resulta habitualmente numa acção individual mais inventiva 

que estabelece um novo rumo na pedagogia e prática da Arquitectura. 

O legado de Terragni coloca-o na categoria inventiva, tornando-o, quando devidamente despido 

das contradições e preconceitos ideológicos, num dos arquitectos mais importantes na concepção 

da matriz arquitectónica da primeira metade do século XX. Verdadeiramente, Terragni nunca 

chegou a fazer parte da corrente principal do que veio a ser conhecido como o “Estilo 

Internacional”, em vez disso, ele adoptou os antecedentes históricos para informar o seu processo 

de concepção e desenho, ajudando assim a definir uma nova direcção para os arquétipos da 

Arquitectura futura. Terragni foi um vanguardista que procurou no plano deontológico os limites 

da Arquitectura Moderna, resistindo à tentação de envolver totalmente a sua heurística ao serviço 

de uma ideologia através de uma inquietude intelectual, autonomia e genuinamente criativa. 

Terragni não estava sozinho na procura da expressão máxima. Também em 1938, Lewis Mumford 

(1895-1990), no seu livro The Culture of Cities (A Cultura das Cidades), questiona o paradoxo da 

noção dada à monumentalidade: Se é um monumento não é moderno, e se é moderno não pode ser monumento. 
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(MUMFORD, 1938: 438)689 A estética moderna ao evoluir para se tornar um estilo viável, afasta-se 

da ideia de monumentalidade que passa a considerar antiética. No entanto, ao focar-se na 

Arquitectura de escala doméstica, o novo estilo é confrontado com a dificuldade em conceber os 

edifícios civis e públicos de grande escala. No inicio da década de 1940, a monumentalidade passa a 

ser por necessidade da disciplina, obrigatoriamente, um dos temas centrais do debate 

arquitectónico. Neste contexto, a publicação em 1943, de “Nine Points on Monumentality” (Nove 

Pontos sobre Monumentalidade) da autoria de Siegfried Giedion (1888-1968), Josep Lluis Sert 

(1902-83) e Fernand Léger (1881-1955) é vital pela influência produzida no processo de revisão 

crítica da Arquitectura Moderna depois de 1945. Terragni que conviveu com Giedion e Sert nas 

suas participações nos CIAM, partilharia as reivindicações dos colegas, que exigem uma reavaliação 

do passado recente da Arquitectura Moderna para permitir a construção de uma estrutura dentro 

da qual a nova monumentalidade consiga actuar sem precedentes históricos. 

No ano seguinte, em 1944, outro arquitecto menos conhecido, Louis Kahn (1901-74) publica 

também um ensaio, “Monumentality” (Monumentalidade), onde aborda os aspectos mais 

especulativos, intimistas e imateriais da monumentalidade, envolvendo o passado na descoberta das 

novas possibilidades do futuro. O ensaio antecipa uma metodologia da produção arquitectónica que 

inclui a História e prepara o terreno para uma prática renovada, devedora do potencial simbólico 

e espiritual da Arquitectura, e que coloca em confronto modernização e monumentalidade. A 

modernização e os objectivos geométricos e estruturais de corporificação simbólica, vão conduzir 

a Arquitectura para o interior dos instrumentos democráticos cada vez mais identificados com a 

tecnologia e os seus processos económicos, corporativos, mecânicos, numéricos e sociopolíticos. 

A Arquitectura do eclipse moderno, reage ao esgotamento das vanguardas modernistas através de 

uma desconfiança orgânica às suas doutrinas e teorias. A subjectividade impõe-se, acalentando a 

celebração do efémero e do superficial. A ironia passa a ser um instrumento que permite 

conscientemente usar os conceitos e os referenciais estilísticos do passado, numa amálgama de 

distintos elementos artísticos dispostos de forma descontínua e fragmentada. 

Entretanto, a Terragni e aos arquitectos da sua geração resta descobrir — a guerra encarregar-se-

á disso — que o Fascismo que interpretaram e glorificaram no seu conteúdo moral e espiritual, já 

não existe, ficando apenas a dúvida se ele alguma vez existiu na forma como o tinham idealizado. 

Os últimos anos de vida de Terragni são a História de uma lenta degradação. Mobilizado, em 1941 

é destacado para a Frente Leste. Não sobrevirá à experiência pessoal da campanha italiana na Rússia. 
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A curiosidade inicial de Terragni pela Rússia dos Sovietes, leva-o a retomar o seu gosto pelo 

desenho que havia deixado no início da década de 1930. Regista o quotidiano na frente ao mesmo 

tempo que esboça o projecto de uma nova catedral. O optimismo inicial vai-se desvanecendo com 

as intermináveis tentativas do exército italiano, o drama da luta diária para resistir ao Inverno russo 

e, por fim, com a catastrófica batalha do Don que leva à retirada da Itália do conflito. A barbárie 

vivida nas últimas batalhas conduz Terragni ao colapso. 

Quando no início de 1943 regressa a Itália, é internado para tratamento psiquiátrico. Ele é um 

homem amargurado e confuso, assombrado com a ideia de poder ter desertado, e que se culpa de 

ter sobrevivido quando tantos outros morreram em combate pelo ideal fascista. O retorno ao 

passado de Como é penoso, Terragni acaba por sucumbir. Não surge uma explicação plausível para 

a sua morte, a autópsia não é realizada. A hipótese mais consistente, é a do suicídio de um homem 

sensível e idealista abalado pela guerra, que assiste ao desaparecimento do mundo que o moldou e 

paradoxalmente o guiou no seu sonho de uma Arquitectura intemporal. 

A pungência da morte conferiu a Terragni um desfecho dramático à altura do seu destino. É o mito 

do arquitecto racionalista inconformado, mas, igualmente, o do homem iludido pelos seus próprios 

mitos e fantasias fascistas. A figura de alguém conotada com a modernidade que se presta a toda a 

sorte de interpretações, porque no seu interior, também a Arquitectura Moderna foi incapaz de 

encontrar uma ontologia que a aproximasse da heurística plena. A morte sibilina de Terragni tem 

ajudado a atribuir uma intensidade teleológica crescente à sua Arquitectura, onde a poesia não se 

esgota, permitindo uma dinâmica narrativa que faz do seu falecimento um momento simbólico, um 

primeiro instante, no ocaso do Movimento Moderno e na necessidade de revisão crítica e teórica 

que irá acompanhar a emergência pragmática dos novos modelos de Arquitectura na segunda 

metade do século XX. 

Giuseppe Terragni é a força de um mito que se impõe no contexto contemporâneo de estudo da 

História da Arquitectura Moderna. Uma vontade individual e intelectual que vai muito para além de 

um qualquer enquadramento histórico-político, e o converte, pelo seu significado, num dos 

protagonistas fundamentais para a compreensão epistémica dos fenómenos que envolveram a 

Arquitectura na primeira metade do século XX. Pela sua disponibilidade e coerência, Terragni 

partilha com outros mestres do Movimento Moderno, a singularidade de um conceito de 

intemporalidade capaz de extrair a dimensão do espaço e do tempo à forma e conteúdo disciplinar 

da Arquitectura, acrescentando-lhe um valor especulativo. 
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Fig. 79. Giuseppe Terragni com Le Corbusier e outros 
participantes no IV CIAM a bordo do Patris II. 1933 
 

 
Fig. 80. Giuseppe Terragni. Casa del Fascio. 1932-36. Como. 
Desenho de estudo com a perspectiva de vários ângulos 

 

 
Fig. 81. Giuseppe Terragni. Mostra della Rivoluzione Fascista. 
Sala O. 1932. Roma 
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Fig. 82. Giuseppe Terragni. Casa del Fascio. 1932-36. Como. 
Sala de reuniões no 1º piso. Mobiliário desenhado por 
Terragni 

 

 

 
Fig. 83. Giuseppe Terragni. Casa del Fascio. 1932-36. Como. 
Envolvente urbano na década de 1950 

 

 

 
Fig. 84. Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri. Danteum. 1938-
40. Roma. Purgatório 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

O HORIZONTE RESILIENTE DA ARQUITECTURA 
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10    DA MODERNIDADE CRÍTICA À HIPERMODERNIDADE 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial e conhecido o horror do Holocausto, a Humanidade assustada 

com a pútrida racionalidade da barbárie, perspectiva um novo horizonte de catarse crítica dos 

fundamentos em que se apoiou o modelo civilizacional do Ocidente dominante. O carácter 

dogmático e experimentalista dos sistemas ideológicos, é substituído por um aprofundamento das 

Ciências Sociais, preocupadas com as novas formas lógicas de convivência pacífica, pela emergência 

da Ecologia apostada na utilização racional dos recursos naturais, pelo novo Urbanismo da relação 

sistémica entre o homem e o território. Um estádio de prerrogativa revisionista, em que a morte 

do ditador soviético Josef Stalin (1878-1953), abre também, uma porta de oportunidade à vontade 

do Comunismo Internacional encontrar uma via renovadora, que lhe permita, apresentar-se ao 

mundo como um modelo alternativo às contradições do Capitalismo. Apesar do clima de optimismo 

inicial com a nova visão de conjunto do futuro ambiente das relações humanas, a evolução da 

História real, vai encarregar-se de alterar de maneira persistente, a realidade, influindo 

concomitantemente na forma resiliente da condição de pós-modernidade da aportação teórica e 

crítica do discurso arquitectónico. 

Contradições profundas e um pessimismo crescente passam a dominar o mundo, divido em blocos 

económicos e políticos. Este impacto paradoxal tem a sua génese na reactivação da memória 

ideológica com a Guerra Fria e o seu calendário de eventos: a Guerra da Coreia, os processos de 

descolonização, o Muro de Berlim, a Guerra do Vietname, o Maio de 68, a crise energética, o fim 

da divisão do mundo em blocos, os movimentos neo-nacionalistas e étnico-religiosos que conduzem 

a ditaduras corruptas, às migrações forçadas e ao agravamento dos problemas ambientais no 

planeta, as crises económicas e as efervescências bolsistas. Uma cadeia de eventos trágicos 

sucessivamente menorizados pela modernidade liberal, e que simbolicamente culmina, no dramático 

atentado do terrorismo internacional - transmitido em directo para todo o mundo - às torres 

gémeas do World Trade Center (WTC) de Nova Iorque, em Setembro de 2001. O optimismo 

iluminista no eterno progresso providencial do homem, é definitivamente substituído por um 

niilismo ético que faz da morte um espectáculo e da vida uma angústia, num mundo subjugado pelo 

medo em toda a parte, mas em lugar algum, um “medo líquido”, segundo Zygmunt Bauman: O medo 

é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo 

claros; quando nos assombra sem que haja uma explicação visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser 

vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se pode vê ̂-la. (BAUMAN, 2008: 8)690  
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10.1    A TERGIVERSAÇÃO AO MODERNO 

Aproveitando o clima revisionista pós-1945, também a teoria da Arquitectura na tessitura da sua 

complexidade histórico-evolutiva, vai promover a tergiversação ao Movimento Moderno, 

começando uma nova etapa de revisão crítica dos seus próprios cânones. Esta análise renovada da 

disciplina arquitectónica, regressa a Itália - berço do primeiro sistema coerente de conceitos da 

Arquitectura - pelo enfoque das teorias organicistas e espaciais de Bruno Zevi (1918-2000), que 

publica, em 1948, Saper vedere l'architettura (Saber ver a arquitectura) com a condição de ver, (...) 

esclarecida a essência da arquitectura, (ZEVI, 1992: 8)691 e onde, procura demonstrar as limitações do 

racionalismo centro-europeu em oposição ao que ele entende como uma maior significação dos 

regionalismos norte-americano, escandinavo e italiano. No livro seguinte, Storia dell’architettura 

moderna (História da arquitectura moderna), de 1950, Zevi desvaloriza a obra da principal figura do 

Movimento Moderno, Le Corbusier, revelando ao mesmo tempo, a sua simpatia por Frank Lloyd 

Wright. 

Mais ponderado e sistemático na análise da Arquitectura Moderna, Giulio Carlo Argan (1909-92) 

edita, em 1951, Walter Gropius e la Bauhaus (Walter Gropius e a Bauhaus), em que introduz uma 

perspectiva histórica sobre a vanguarda e a modernidade, até então, vistas como a 

contemporaneidade absoluta. Argan parte de uma análise histórico-marxista, para introduzir uma 

visão crítica da Arquitectura Moderna e das suas teorias, em que conclui que a Arquitectura foi-se 

adaptando ao ciclo da produção industrial, o que levou à sua subalternização com a perda do 

domínio e da identidade disciplinar, (...) em vez de se erguer como teoria de criatividade artística e instrumento 

de uma elevada pedagogia social. (ARGAN, 1990: 63)692 

No final da década, em 1958, Henry-Russel Hitchcock (1903-87), que depois da famosa exposição 

de 1932, organizada no MoMA com Philip Johnson, nunca mais renunciou ao ideal reducionista do 

Estilo Internacional, convencido das qualidades plásticas da forma racionalista, publica uma História 

ascética e académica do Movimento Moderno, a monumental Architecture: Nineteenth and Twentieth 

Centuries (Arquitectura: Séculos XIX e XX). Colossal, é também a Storia dell’architettura moderna 

(História da arquitectura moderna) de Leonardo Benevolo (1923), com a primeira edição em 1960. 

O livro faz a cronografia dos dois últimos séculos da Arquitectura com o seu enquadramento 

histórico e social. Benevolo resume as experiências teóricas precedentes, estudando a evolução 

dos diferentes movimentos e tendências, por intermédio da descrição das obras e dos projectos 
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mais significativos, mas, igualmente, pela análise da influência que sobre a Arquitectura exerceram 

o desenvolvimento técnico e industrial, as vanguardas, as mudanças sócio-económicas e políticas. 

Ao longo das décadas de sucessivas edições, a análise do Movimento Moderno, deslindadas as suas 

vicissitudes históricas, assume uma relevância cada vez maior no contexto da História da 

Arquitectura. Esta atenção é manifestada por Benevolo numa nota de 2003, prévia a uma das últimas 

edições: Agora que o “movimento moderno” pode localizar-se correctamente na história contemporânea com claros 

limites cronológicos, as sucessivas actualizações adquirem um carácter de testemunho do curso da obra que abarca a 

metade de todo o relato. A história da arquitectura moderna da década de 1920 até 1950 está narrada com calma, 

com a distância que lhe outorga o tempo, o período entre as décadas de 1960 e 1990 registou-se com emoção, à 

medida que se ia desenvolvendo, confrontando no seu momento os juízos e as previsões com os balanços finais dos 

acontecimentos reais. (BENEVOLO, 2007: 13)693 

Neste período, aparecem outros autores também preocupados em organizar um estudo mais 

abrangente do panorama universal da Arquitectura, mas, em que, o relacionamento dialético entre 

Sociedade, Cultura, Arquitectura e Urbanismo, não abdica, contudo, de um enfoque pessoal crítico 

no modo de entender o desenvolvimento linear do Movimento Moderno. Michel Ragon (1924), o 

crítico da Arquitectura francês, fundador em 1965 do GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura 

Prospectiva) onde pontificam nomes como Yona Friedman, Frei Otto, os Archigram ou Kenzo 

Tange, publica em 1971, o primeiro volume de uma trilogia concluída em 1979, Histoire mondiale 

de l’architecture et de l’urbanisme modernes (História mundial da arquitectura e do urbanismo 

modernos). Aí, são examinadas as ideologias, os pioneiros, as práxis, os métodos, construindo-se 

uma visão prospectiva do futuro da Arquitectura e do Urbanismo, com o cuidado de colocar 

sempre os arquitectos no epicentro dos fenómenos mundiais e de integrar, igualmente, a nova 

realidade dos países do Terceiro Mundo. 

Marcada por uma dialéctica lógico-ideológica de cariz marxista, Manfredo Tafuri (1935-94) e 

Francesco Dal Co (1945), na Architettura Contemporanea (Arquitectura Contemporânea), editada 

em 1976, partem da ideia do colapso da utopia tecnológica do início da década de 1970, provocada 

pela crise do Petróleo de 1973, para falarem da existência de cortes, rupturas e descontinuidades 

dialécticas na Arquitectura do século XX: O espaço da história é dialéctico por natureza, afirmam os 

autores, prosseguindo, (...). Esta dialéctica é a que temos intentado concretizar, fazendo todo o possível para não 

obstar os conflitos que, todavia, surgem inesperadamente na forma de problemas tão inquietantes como o papel que 

deveria ou poderia desempenhar a arquitectura por si mesma. É inútil tratar de responder a estas questões. Pelo 

contrário, devemos traçar o percurso completo da arquitectura moderna, começando e prestando atenção a qualquer 
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fissura ou abertura que rompa com o seu carácter compacto, começando de novo sem elevar a continuidade da história 

ou destas descontinuidades independentes ao status do mito. (TAFURI; CO, 1989: 9)694 

Distinta pela sua consistente maturidade crítica, a Modern Architecture - A critical view (História Crítica 

da Arquitectura Moderna) de Kenneth Frampton, originalmente publicada em 1980, apresenta um 

estudo sobre a Arquitectura do século XX e as suas origens, concentrando-se na análise dos 

movimentos e dos  autores mais representativos, conduzindo-os, como confessa Frampton, entre 

a transitoriedade diacrónica e o registo sincrónico: Em alguns momentos, procurei mostrar como uma 

abordagem particular deriva das circunstâncias socioeconômicas ou ideológicas, enquanto em outros restringi-me à 

análise formal. (FRAMPTON, 2003: X)695 

Apesar da importante valorização da identidade regional e diversidade, Modern Architecture Since 

1900 (A Arquitectura Moderna desde 1900), editado em 1982, por William J. R. Curtis (1948), 

revela-se mais conservador, ao estar limitado a uma análise da tradição Moderna e das suas origens 

através do exame detalhado dos edifícios. O foco é o arquitecto na sua essência individual e as 

qualidades das obras de Arquitectura, que na perspectiva de Curtis, lhes garantem o seu valor 

intemporal. Nesta linha, mas com uma maior preocupação em aprofundar os aspectos semânticos 

na Arquitectura, Renato de Fusco (1929), publica em 1988 Storia dell´architettura contemporanea 

(História da arquitectura contemporânea). 

Na década de 1960, surgem duas tendências na teoria crítica da Arquitectura preocupadas com a 

construção analítica de uma visão mais sistémica do Movimento Moderno, e que terão como 

resultado imediato, a capacidade de influenciar uma mudança na posição historiográfica da 

Arquitectura. A primeira vai questionar a semiologia da linguagem formal do racionalismo, até então, 

fundamentada por uma suposta génesis tecnológica, mas que, como a realidade veio afinal a 

demonstrar, era essencialmente estética e formal. Neste grupo de críticos, destacam-se Reyner 

Banham (1922-88), já aqui várias vezes citado, e Tomás Maldonado (1922). 

Banham edita em 1960, Theory and Design in the First Machine Age (Teoria e Projecto na Primeira 

Era da Máquina), onde a exemplo de Nikolaus Pevsner,696 defende que foram precisamente as 

restrições formais e académicas impostas a esta linguagem, as que conduziram a um impasse nas 

aspirações subjacentes ao Movimento Moderno de poder inventar uma Arquitectura que 

respondesse aos desafios das novas condições tecnológicas e sociais do século XX. Quanto a Tomás 

Maldonado, este divulga em 1970, La Speranza Progettuale: Ambiente e Società (A Esperança 

Projectual: Ambiente e Sociedade), um estudo sistematizado da relação do desenho industrial com 
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o ambiente humano. Maldonado destaca a importância da actividade projectual, influenciado pelo 

“Das Prinzip Hoffnung” (O princípio da esperança) do filósofo marxista alemão Ernst Bloch (1885-

1977), e que de alguma forma se opõe à chamada “utopia negativa” do momento. Crítico da 

Esquerda marxista, Maldonado reprova a inoperância da separação entre a forma e o social, 

acreditando que um racionalismo estrutural e funcional efectivamente rigoroso na sua essência, 

ainda pode dar resposta às necessidades das massas do Capitalismo tardio. 

Mais radical, a segunda tendência, opõe-se ferozmente às limitações, à rigidez e ao esquematismo 

do sistema formal do racionalismo. A abrir o caminho a este movimento que dará origem ao pós-

modernismo, Robert Venturi (1925) publica em 1966, uma das obras seminais do século XX, 

Complexity and Contradiction in Architecture (Complexidade e Contradição na Arquitectura), o que 

levou Vicent Scully, ao escrever a introdução original, sobrevalorizando o nível teórico do livro, a 

afirmar, (...) provavelmente é o texto mais importante sobre arquitectura desde Vers une Architecture, escrito por Le 

Corbusier em 1923. (SCULLY, 2006: 9)697 Especulações à parte, o livro tornou-se uma referência pela 

sua constante alusão à História e ao valor semiológico que outorga à Arquitectura, assim como, 

também, pela sua intenção de desmitificação do funcionalismo e monumentalismo. O pressuposto 

conceptual de Mies van der Rohe, o “menos é mais”, como expressão do valor estético da heurística 

funcionalista é contraditado com exemplos históricos e ironicamente convertido em “mais não é 

menos”, ou, então, com a fórmula ainda mais polémica “menos é tédio”. Neste esforço radical e 

vigoroso para descobrir modos diferentes de enfrentar os problemas do desenho arquitectónico, 

Venturi emprega as experiências do debate histórico sobre o Maneirismo e o Barroco, para as 

apresentar como exemplos de uma nova concepção da Arquitectura. Consciente do espírito da sua 

época, ele manipula as experiências contemporâneas da Pop-Art para exemplificar o mundo 

quotidiano do Capitalismo de consumo e, assim, poder colonizá-las como elementos de uma 

linguagem semântica aplicável à Arquitectura. Na defesa dos valores da Pop- Art, Venturi assinala: A 

Pop-Art demonstrou que estes elementos vulgares muitas das vezes são a principal fonte de variedade e vitalidade 

fortuita das nossas cidades e que não é a sua banalidade ou vulgaridade como elementos o que causa a banalidade 

ou vulgaridade do panorama, mas sim as suas conexões contextuais de espaços escala. (VENTURI, 2006: 71)698 

Nas décadas seguintes, identificados também com esta noção de pós-modernidade,699 encontramos 

três dos críticos mais assertivos na desmontagem da visão monolítica do Movimento Moderno: 
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Charles Jencks (1939), Paolo Portoghesi (1931) e Léon Krier (1946). Jencks, aluno de Sigfried 

Giedion e Reyner Banham, publica em 1973, Modern Movements in Architecture (Movimentos 

Modernos em Arquitectura), onde faz uma leitura crítica da historiografia por considerar que ela 

segue sempre a mesma linha de argumentação apologética, na trajectória da “tradição única”, ou 

seja, do Estilo Internacional associado ao desenvolvimento inevitável da tecnologia e do 

determinismo estrutural. Um erro, na opinião de Jencks, dos historiadores e público em geral que, 

por norma, ao pensarem que existem uma teoria e uma prática unificadas da Arquitectura Moderna, 

criam na realidade, (...) uma teoria que abarca tudo, uma ou duas linhas de desenvolvimento arquitectónico, uma 

coisa chamada “o verdadeiro estilo do nosso século”, e um melodrama a sério com heróis e vilões, que interpretam os 

papéis previsíveis, de acordo com o intrincado argumento do historiador. (JENCKS, 1985: 15)700 Para ele este 

factor coarta radicalmente a importância das tradições vivas e das alternativas para o futuro, com 

exemplos passiveis de identificação no passado recente, como o Futurismo e o Expressionismo, 

dois movimentos da vanguarda, amputados da memória da Arquitectura, por força da persuasão 

omissa dos argumentos metodológicos e ideológicos de que faz a análise. Em 1977, com a obra, The 

Language of Post-Modern Architecture (A Linguagem da Arquitectura Pós-Moderna), Jencks decreta a 

morte da Arquitectura Moderna com ano, dia e hora marcada, em St. Louis; Missouri. 

Alegoricamente o espectro de vidro, aço e betão, resultante da demolição do complexo Pruitt-

Igoe, alimenta conceptualmente o nascimento de um novo estilo, com carácter simbólico, 

semiológico e antropológico, o Pós-modernismo. Com Jencks o pós-modernismo transforma-se 

numa fórmula de legitimação da subjectividade sígnica, aplicável a um universo que, de facto, 

excedeu ou acredita ter superado o arquétipo funcionalista. Sendo um objecto teórico sem uma 

epistemologia própria, o seu resultado conceptual, é uma soma supérflua e infundada de tendências 

heterogéneas anastomosadas pela sugestão do êxito de um novo “estilo”. 

Teórico e historiador fora da star-system, Portoghesi edita em 1980, Dopo l´Architettura Moderna 

(Depois da Arquitectura Moderna). O livro juntamente com o publicado por Jencks em 1977, é um 

marco na crítica da Arquitectura do último quartel do século XX, e estabelece as bases do pós-

modernismo arquitectónico, ao abordar temas que até ao nosso, “aqui-agora” da 

Hipermodernidade, se tem mantido actuais. No texto, Portoghesi critica o que classifica como uma 

amnésia da modernidade, iludida com a possibilidade de ter redefinido a História, mas que, acabou, 

na sua opinião, por a submergir num paradoxo de irracionalismo. Sensível com os problemas 

ecológicos actuais, Portoghesi culpa a cidade Moderna de um progressivo afastamento da 
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consciência de que a vida humana é parte indissociável de um ecossistema composto por muitas e 

diversas formas de vida. A presença humana adiciona ao ambiente natural, um ambiente construído. 

A natureza assim modificada pela acção do homem, constitui uma segunda natureza com os seus 

equilíbrios e desequilíbrios. Se em paralelo à ecologia dos equilíbrios ambientais da natureza, 

admitirmos a existência de uma ecologia rigorosa dos equilíbrios ambientais artificiais, estaremos a 

assumir uma postura proactiva global para com o grande problema da sobrevivência. Trata-se de 

construir, aglutinando, uma nova ciência de ordenamento e ocupação territorial, que substitua a 

tradicional separação da Geografia, Urbanismo e Arquitectura. 

Entre as falhas mais evidentes apontados pelos pós-modernistas e neo-modernistas à Arquitectura 

Moderna, destacam-se duas consideradas determinantes para uma avaliação crítica negativa: a 

primeira, foi a incapacidade de ter gerado um desenvolvimento urbano convincente e, a segunda, o 

insucesso na comunicação efectiva dos seus modelos. Respondendo a estas falhas, a Arquitectura 

Pós-moderna propõe o desenvolvimento de uma morfologia de base urbana plural, conhecida como 

contextualismo, e que se concentra, igualmente, no ensaio de uma linguagem arquitectónica mais 

densa baseada na metáfora, no retomar da imagética histórica e na subjectividade da fantasia criativa. 

Neste grupo de pós-modernos, em que militam Colin Rowe (1920-99), Aldo Rossi (1931-97) ou o 

irmão Rob Krier (1938), encontramos Léon Krier (1946), também ele, um activo teórico e crítico 

da tendência contextualista, à procura de soluções que proporcionem uma nova teoria e uma 

imagética esclarecedora do carácter multifacetado do espaço urbano contemporâneo. 

Em 1998, Kier publica Architecture: choice or Fate (Arquitectura: escolha ou fatalidade), em que 

retoma a ideia dos contrastes urbanos, da oposição entre monumento e pano de fundo, do regresso 

à noção dos universos urbanos – rua, praça -, e da colagem histórica. Ele defende que os esquemas 

urbanos devem completar o modelo urbano e não o fragmentar no seu significado morfológico, 

mesmo quando se observam contrastes formais. A crítica de Kier desvia o debate ontológico da 

Arquitectura da esfera exclusiva do arquitecto, uma vez que hoje em dia o prejuízo pelas cidades, 

periferias e paisagens desfiguradas é um custo exprobrado à totalidade da comunidade. A opção é 

a abertura e um maior entendimento da práxis da Arquitectura, num processo democrático de 

diálogo e tolerância que substitua a tradição Moderna da imposição unilateral de soluções 

disciplinares. Com Kier, apenas o debate público e a participação colectiva à volta das ideias e 

realizações contrastadas podem revelar as soluções desejáveis e viáveis para uma melhor vivência 

no quotidiano. Ele acredita que esta pragmática na acção projectual pode inverter o processo de 

fatalidade que tem empobrecido a essência da prática e do exercício, oprimindo a criatividade e a 

liberdade conceptual. Isto, porque para Krier, o acto de inventar, inovar e descobrir, remete-nos 

sempre para uma leitura da História e para a sua capacidade de interpretação das tradições: Nas 

culturas tradicionais, invenção, inovação, e descoberta são meios para modernizar sistemas transmitidos de geração 

em geração e testados pelo tempo: sistemas de pensamento, de construção, de representação, de comunicação, no 
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domínio da arte, da filosofia, da arquitectura, da língua, das ciências, da indústria e da agricultura... são meios que 

servem um fim. Têm como objectivo conceber e manter um mundo humano, sólido, durável, confortável e belo. (KIER, 

1999. 47)701 

 

10.2    A EXPRESSÃO PRAGMÁTICA E TECNOCRÁTICA 

Na derradeira esteira do século XX, o presente Pós-moderno disjuntivo do mundo desenvolvido 

orienta os seus recursos na direcção da implementação das novas tecnologias inteligentes dos 

sistemas gráficos computorizados, na institucionalidade corporativa das grandes empresas 

multinacionais, na deslocação dos processos industriais para os países Asiáticos e de Leste, na 

renovação urbana e arquitectónica das cidades europeias. Neste clima de crise dos fundamentos e 

declínio dos grandes sistemas de legitimação, emerge uma nova cultura do indivíduo. O novo 

mercado do nome e da fama, conectado aos valores idiossincráticos habitualmente atribuídos à 

Arquitectura, vai permitir uma grande visibilidade a um grupo restrito de arquitectos do mainstream, 

associados à ideia da Arquitectura “de autor”, especialmente, quando este “autor” goza da empatia 

junto dos self-media que operam e controlam os circuitos da cultura-poder globalizada. 

De uma forma geral, estes arquitectos vão aceitar os novos materiais disponibilizados pela indústria, 

entretanto, mais tecnológica e digitalmente robotizada, e olham pela distância, com maior 

sensibilidade para o modernismo, anuindo a sua matriz idealista e o objectivo liberal do benefício 

social. São no fundamental, progressistas politicamente nas causas fracturantes e, historicistas na 

forma de leitura do desenvolvimento do processo histórico. Muito poucos sugerem, contudo, um 

regresso a uma sociedade e a um mundo com a dinâmica industrial e ideológica da primeira metade 

do século XX. Entramos num período em que a Arquitectura é pragmática e tecnocrática na sua 

aproximação linguística e funcional, sendo capaz, por via da evolução da tecnologia de levar a um 

extremo muitas das ideias estilísticas da vanguarda modernista, renovando, assim, uma linguagem 

entorpecida pela insuficiência diacrónica do Moderno. 

Este aion entre o “depois do Moderno” e o “para lá do depois do Moderno” abarca uma diversidade 

de abordagens que dispensam o paternalismo e o utopismo predecessores, e encontram a sua 

qualia,702 numa linguagem duplamente codificada: a que recupera parcelas da matriz Moderna, e a 

outra, nova e original, portadora do significado da angústia de um presente que é algo de diferente. 

Os motivos para esta dupla codificação são tecnológicos e semióticos. Os arquitectos, são técnicos 
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e linguistas que procuram usar a tecnologia do momento, mas que, em simultâneo, pretendem 

comunicar com um crescente público global, o do self-media e do mass-media. Aceitam a sociedade 

industrial, todavia, sonham, também, com a sociedade especulativa e do consumo. À industrial, dão-

lhe uma imagética que supere o conjunto de imagens da máquina – a imagem modernista -, à da 

especulação e do consumo, recorrem ao expediente expressivo e virtual da meta-linguagem digital 

– a metáfora e a metonímia da modernidade da modernidade. 

Estes fenómenos são acompanhados por um conjunto de historiadores e críticos ocupados com a 

procura dos argumentos conceptuais alternativos, passíveis de uma demonstração teórica e 

programática das tendências surgidas depois do ocaso do Movimento Moderno. Esta preocupação 

fica evidenciada no estudo das tendências da Arquitectura contemporânea realizado por Alexander 

Tzonis (1937) e Liane Lefaivre (?), em Architecture in Europe since 1968: Memory and Invention (A 

Arquitectura na Europa desde 1968: Memória e Invenção) editado em 1992, e que repassa alguns 

dos mais importantes projectos de Arquitectura das duas décadas e meia anteriores à publicação. 

O livro partindo da dicotomia entre utopia e realidade, faz uma análise crítica das divergências entre 

tradição e inovação, o moderno e anti-moderno, estabelecendo, igualmente, uma relação entre os 

recursos tecnológicos e as várias soluções de desenho encontradas. 

Reconhecido como eminente historiador e crítico da disciplina arquitectónica, Josep Maria 

Montaner (1954) em Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX 

(Depois do Movimento Moderno. A Arquitectura da segunda metade do século XX), publicado em 

1993, expõe uma panorâmica paradoxal do estado da Arquitectura, onde evidencia a crise dos 

axiomas modernos, a condição Pós-moderna e a dispersão fragmentada das posturas 

arquitectónicas das distintas tendências do momento. Relaciona, ainda, a crise dominante na 

segunda metade do século XX, com os problemas socioeconómicos e a falência de muitos dos 

ideais do confronto ideológico das primeiras décadas do século. 

Diane Ghirardo (1950) em Architecture after Modernism (A Arquitectura depois do Modernismo) 

publicado em 1996, centra a sua discussão na reconfiguração da esfera urbana e na ideia do 

desinteresse conceptual manifestado pelos arquitectos pós-modernos ao abordar as estratégias de 

trabalho, que tem como resultado projectos com fórmulas incapazes de admitir a singularidade e 

um bom desenho. Isto, porque, os arquitectos se habituaram a dar respostas projectuais rápidas e 

carregadas de decoração às demandas dos governos e das grandes corporações privadas. Ela critica, 

igualmente, o que considera ser uma hegemonização corporativa das obras dos arquitectos do star-

system em detrimento dos projectistas menos conhecidos e das mulheres arquitectas, ambos 

relegados para uma posição periférica no interior do novo sistema. 

Editado em 2001 pelo historiador da Arquitectura, Dennis P. Doordan (1951), Twentieth-Century 

Architecture (A Arquitectura do Século XX) oferece uma análise rigorosa da História da 



 p.328 

Arquitectura do século XX. Doordan opta pela apresentação de uma cronografia dos momentos 

mais significativos da Arquitectura Moderna, assinalando os fenómenos políticos, sociais e 

tecnológicos que compuseram o período histórico. Os temas-chaves são estudados em função da 

natureza do espaço doméstico – a casa -, mas, também, da identidade conceptual dos espaços 

laborais – a fábrica e o escritório – e, dos recreativos – o cinema, o museu, o espaço desportivo. 

A análise aos edifícios nas suas partes constituintes é acompanhada por uma perspectiva evolutiva 

dos instrumentos heurísticos do projecto e do impacto que o seu desenvolvimento teve na 

concepção histórica da Arquitectura. Preocupado com as múltiplas percepções da hodiernidade, 

Doordan apoia-se na diacronia do tempo para elencar os arquitectos do século XX, que imbuídos 

de uma visão vanguardista, mais contribuíram para a progressão da disciplina, e que incluem os 

nomes mais famosos, tais como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier ou Norman Foster, sem nunca 

esquecer os menos conhecidos, como Alison e Peter Smithson, Geoffrey Bawa e a contemporânea 

em ascensão Zaha Hadid. 

Chegamos ao século XXI, com a referência a um novo tipo de publicações que se somam a estes 

estudos e ensaios contemporâneos, apoiadas numa profusão de imagens a cores, em formatos 

díspares publicados por fundações corporativas e grandes editoras com capacidade de reproduzir 

enormes tiragens multilingues a baixo custo. Na matéria cultural da teoria e da crítica da 

Arquitectura, tal como, em todos os outros sectores de manifestação do mercado, a nova época 

em emergência, a Hipermodernidade, é menos modelada pelo processo tradicional de padronização 

da divulgação cultural, do que, pela opção e diferenciação enormemente multiplicada do estímulo 

ao hiperconsumo, apostado na excrescência da oferta em espaços homogeneizados pela sua 

heterogeneidade extrema de produtos em exposição. As publicações low cost da Arquitectura, 

relembrando os grandes compêndios do revivalismo histórico do século XIX, invadem as prateleiras 

dos hipermercados, dos postos de abastecimento de combustíveis, dos quiosques urbanos de 

jornais e revistas. O habitual registo do debate arquitectónico é afastado pelo Capitalismo e o 

hedonismo consumista dos seus eminentes espaços; as livrarias especializadas e as bibliotecas. 

Numa época propícia à indiferenciação, a hierarquia que distinguia, ainda, há pouco tempo, a cultura 

nobre da cultura de massas, esbate-se, diminuindo a autoridade simbólica da “Alta Cultura”, onde 

historicamente se encontra incluída a disciplina da Arquitectura. 

A divulgação da cultura arquitectónica na alvorada do novo século, já não se baseia num conjunto 

de normas herdadas do passado e da tradição, com tradução nos tratados, ensaios e manifestos. O 

“pequeno mundo” da crítica e teoria da Arquitectura, que aludimos, anteriormente, como fazendo 

parte integrante da “Alta Cultura”, tão cara ao Humanismo Clássico, é substituído pela nova 

gramática do imaginário cultural da imagem que obriga os leitores a substituir o “pensar pelo ver”, 

a capacidade da linguagem e da narrativa pelo simbólico persistente da nova prolixidade das imagens 

e vídeos reunidos na realidade interminável das páginas dos Atlas e na esfera virtual dos sites e blogs 
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“linkados” pelo fluxo de dados no ciberespaço.703 Alguns dos autores contemporâneos são 

caracterizados pela sua capacidade de compendiar milhares de imagens das obras-espectáculo 

dispersas pelo mundo, numa espécie de zapping arquitectónico da cultura global. 

É o caso do The World of Contemporary Architecture (Atlas de Arquitectura Actual), organizado por 

Francisco Asencio Cerver (1942) e publicado em 2000, pela editora alemã Könemann, onde o autor 

reúne uma vasta colectânia das obras recentes dos mais prestigiados arquitectos da star system 

mundial. Igualmente em 2000, a maior editora global de livros acessíveis a um custo reduzido, a 

Taschen, publica Building a New Millennium (A Construção de um Novo Milénio) de Philip Jodidio 

(1954). Esta obra, na opinião de Jodidio, numa época em que as (...)regras mudaram,  a Arquitectura, 

(...) passou a ser olhada de forma diferente, e, desponta o poder dos novos meios de comunicação, (...) o 

computador e o advento da Internet, apresenta, (...) em 80 países do mundo, os principais projectos que 

marcam as tendências actuais da Arquitectura da sociedade global, (...) saudando desassombradamente o 

presente e o futuro, cientes que esta revolução não tem em vista uma simples normalização, mas pelo contrário a 

diversidade. (JODIDIO, 2000: 19)704 

Com o tradicional rigor britânico, e em formato de enciclopédia, The Phaidon Atlas of Contemporary 

World Architecture (O Atlas Phaidon da Arquitectura Contemporânea Mundial), organizado por 

Miquel Adria, Ben Campkin, Celine Condorelli, sob a chancela da Phaidon Press, em 2004, oferece 

um estudo abrangente e global das obras mais marcantes da Arquitectura contemporânea 

construída nos últimos anos por todo o mundo. A composição, escala, alcance e profundidade desta 

obra, sem precedentes, faz uma análise da Arquitectura, demostrando que ela é na actualidade um 

fenómeno global e evolutivo capaz de absorver o impacto das influências transculturais. 

Organizado por Luis Fernández-Galiano (1950), o Atlas. Global Architecture circa 2000 (Atlas. A 

Arquitectura Global à volta de 2000), editado em 2007, pela Fundación BBVA, faz uma apreciação 

crítica da Arquitectura internacional, neste tempo de globalização. Centrada na mudança do milénio, 

a obra propõe um olhar para o “Estado da Arte” e do mundo no intervalo entre 1990-2007, 

coincidindo com a ruptura epistemológica do modelo civilizacional, desencadeada com a queda 

simbólica do muro de Berlim. A experiência académica de Fernández-Galiano, permite-lhe controlar 

a permanente paralexia na dicotomia entre tradição e modernidade, determinando, assim, a forma 

de exploração das singularidades de ambos os contextos e os seus padrões estabelecidos. Espanha 

                                                
 

703 A propósito do correlato entre linguagem e pensamento para a troca simbólica entre palavras e ideias, Jean Baudrillard, escreve: (...) 
as palavras têm para mim uma extrema importância. Que elas possuam uma vida própria, portanto sejam mortais, é uma evidência para quem 
não reivindica um pensamento definitivo e uma visão edificante. Como é o meu caso. Existe na temporalidade das palavras um jogo quase poético 
de morte e de renascimento: as sucessivas metaforizações fazem com que uma ideia se torne noutra coisa para lá dela mesma – uma forma de 
pensamento. Porque a linguagem pensa, pensa-nos e pensa por nós, pelo menos enquanto nós pensamos através dela. Trata-se aqui de uma troca, 
que pode ser simbólica entre palavras e ideias. (BRAUDRILLARD, 2001: 17).  Jean BAUDRILLARD. 2001. Palavras de Ordem. Porto: Campo 
das Letras 
704 Philip JODIDIO. 2000. Building a New Millennium. Köln: Taschen 
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– a entidade financeira patrocinadora da obra é espanhola –, aparece na introdução aludida como 

um laboratório da Arquitectura global. Cada um dos dez capítulos, inclui um ensaio explorando o 

desenvolvimento arquitectónico e urbano da área geográfica em questão, seguido da análise de três 

projectos tipificados, capazes de transcender os seus próprios contextos. Impregnada pela sua 

contemporaneidade, a obra, recusa aceitar quaisquer fracturas culturais ou religiosos, susceptíveis 

de superar ou influenciar a homogeneidade criada pela globalização, com a disseminação na 

sociedade planetária da cultura-espectáculo. 

 

10.3    PRESENÇA E AUSÊNCIA. DISSIMULAR, SIMULANDO 

Percebemos que a Arquitectura tem participado activamente na esthesis interpretativa dos 

fenómenos da hodiernidade. Tem tido como prerrogativa própria, a mobilização das opiniões que 

conduzem a discussões coerências e a vínculos da razão, capazes de estabelecer os marcos que 

configuram e recombinam o paradigma civilizacional. Ela contribui para a exploração das múltiplas 

facetas que o Capitalismo global tem oferecido ao indivíduo contemporâneo: a inédita soberania da 

moda, as transformações na ética, mas, também, o rosto das corporações industriais e financeiras, 

a explosão hedonista do luxo, as mutações da sociedade de consumo. A nova Arquitectura do 

século XXI expressa-se de forma diferente. Se os Estados-nação e os regionalismos críticos ainda 

perduram, a novidade é a emergência de uma consciência que transcende o espaço e o tempo, até 

há pouco estáveis. 

A chave destes fenómenos está nos fluxos da comunicação e na velocidade da informação garantidos 

pela tecnologia que suporta o acto globalizador. Isto tem contribuído para um enriquecimento sem 

precedentes da Arquitectura, uma revolução – ou melhor, uma evolução – formal e conceptual que 

denúncia tendências, mas não tem exactamente conduzido à estandardização ou modelos, 

espelhando, pelo contrário, uma diversidade simulada de síntese ecléctica e hiperestésica. A 

Arquitectura actual consegue “simular” um horizonte de multiplicidade nas formas de aproximação 

heurística dos arquitectos, traduzida num grande rigor, liberdade e competência criativa, mas que, 

por outro lado, acaba por comportar igualmente uma necessidade de controle dos processos pelos 

apores da economia capitalista, preocupada na dissimulação de um universo imagético que confira 

a ilusão simbólica da realidade junto dos “consumidores” através da sedução e do prazer. A 

presença do fenómeno arquitectónico é simultaneamente real e fictício. Mantém os atributos 

perceptíveis, mas limita ou elimina as possibilidades de uma genuína apropriação democrática e 

plural, que eleve a disciplina a um novo patamar na sua epistemologia de representação do mundo. 

Isso, porque como regista Jean Baudrillard, o real: Já não tem que ser racional, pois já não se compara com 

nenhuma instância, ideal ou negativa. É apenas operacional. Na verdade, já não é o real, pois já não está envolto em 
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nenhum imaginário. É um hiper-real, produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem 

atmosfera. (BAUDRILLARD, 1991: 8)705 

A Arquitectura contemporânea matizada pela realidade da sociedade de consumo global, dissimula 

ter ultrapassado o antagonismo tradicional entre o antigo e o moderno, entre os eufóricos e as 

Cassandras da modernidade, simulando ao mesmo tempo, ter a matriz performativa de um novo 

modelo “providencialista” para a modernidade da modernidade, ou seja, a Hipermodernidade que 

encontra no seu próprio seio os paliativos para os males e os benefícios dos seus inconvenientes, 

sem usar os esquemas utópicos e de negação, surgidos da autoridade de uma única razão 

instrumental, a racionalidade, pela qual já não existem os fins, mas, unicamente, os meios. No plano 

intelectual e artístico, a Arquitectura, vive assim num estado de mimeses resiliente entre a presença 

e a ausência: Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. afirma Baudrillard, 

concluindo, O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. (BAUDRILLARD, 1991: 9)706 

 

10.4    OS PARADOXOS DO TEMPO HIPERMODERNO 

Neste modelo de tempo que constitui o horizonte cultural das sociedades contemporâneas na 

época da globalização, a tecnogénese associada à Arquitectura tem-se envolvido mais numa vontade 

de parecer do que ser. Todavia, na Hipermodernidade, parecer a algo, significa o reforço do 

binómio digital e a diminuição do abstracto, o que levanta a questão do saber, até que ponto a 

Arquitectura tem potencial para imitar algo, tornando-se assim numa simulação. Por um lado, temos 

a estratégia da mera imagem suportada por uma estrutura sem qualquer relação com essa imagem, 

e por outro lado, o enfoque numa ideia de que se tem o que se vê, e que, desse modo, ambas são 

a mesma coisa, ou seja, a ilusão consubstanciada de que a forma dá corpo ao real.  No jogo de 

aparências do representativo e do não representativo, a segunda revolução Moderna ou 

Hipermodernidade, não se apresenta diante dos nossos olhos como sinónimo do desaparecimento 

dos fins. Ela não significa apenas a vitória absoluta do materialismo e do cinismo, uma vez que ela 

denúncia, também, um reinvestimento no aumento dos sentimentos e valores tradicionais: o desejo 

pela sociabilidade, pelo voluntariado, pela indignação moral, pela busca das alternativas. O 

aprofundamento humanista do individualismo trouxe para a Arquitectura uma complexidade de 

experiências vivenciais e uma intencionalidade nos actos colectivos e criativos com capacidade para 

indagar novas formas de intervenção activa e ética sobre a realidade contemporânea. 

                                                
 

705 Jean BAUDRILLARD. 1991. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d’Água 
706 Jean BAUDRILLARD. 1991. op. cit. 
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Do ponto de vista da sua interpretação, poderia pensar-se que estes posicionamentos favorecem 

os ímpetos revivalistas de recuperação do primeiro modelo “optimista” da modernidade, uma 

nuance que de modo algum corresponde à realidade capital do hipermoderno, conectada 

permanentemente à torrente virtual da informação, do comentário, da opinião, do like, 

comprometidos com a descrição instantânea dos fenómenos de “recomposição” e de “reciclagem” 

da cultura à escala global. A Arquitectura hiper-contemporânea, mais autónoma, é, igualmente, mais 

frágil à medida que as exigências e as promessas que a definem se tornam mais vastas no significado 

especulativo da sua exposição às tecnologias e ao marketing de consumo. 

A nova Arquitectura já não contribui como linguagem e modo de comunicação para a construção 

de um perceptus que se dirige especificamente, às ordens sensíveis correspondentes aos estímulos 

presentes nas coisas. Os estímulos que no passado estiveram identificados com a natureza, o 

Demiurgo, a ciência, as ideologias, vêem a sua substância e forma de expressão reduzidas como 

valor instrumental na dialéctica racional do hipermoderno. A anulação de um tempo ideal pela 

possibilidade da aceleração dimensional do espaço, ainda que virtual, condensa o presente e limita 

o cronos imaginário da esperança num mundo material, criando, assim, um paradoxo com as 

premissas holísticas do individualismo que elogiam a capacidade de mobilidade no espaço e no 

tempo. 

A Arquitectura ao serviço da “sociedade hipertexto”,707 aceita a complexidade contemporânea e 

tem que recusar, ou pelo menos, não se condicionar, aos fundamentos conceptuais que procedem 

do passado, vinculados ainda à ideia do disciplinar, da identidade, da autonomia. Mas, ao prescindir 

destes conceitos, a Arquitectura abdica, igualmente, do tempo e do espaço, permitindo que as 

Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) tomem o controle da sua aprendizagem e 

comunicabilidade, e que, portanto, possam manipular à distância do instante, o aprofundamento da 

eugenia arquitectónica nas suas diferenças, saberes e relações. O século XXI trouxe uma nova 

hermenêutica que tende a interpretar a Arquitectura não como disciplina e ciência, mas, como um 

sistema de conhecimentos técnicos e saberes instrumentais em ininterrupta transformação ao ritmo 

disjunto da Hipermodernidade. Esta concepção de aparente pragmatismo que conduz a um 

esvaziamento ontológico das idiossincrasias da Arquitectura, empobrece, reprime e limita a sua 

capacidade de análise activa e crítica. Coarcta a importância da experiência na leitura da realidade, 

simples ou complexa e produz uma síntese especulativa vazia sem capacidade de encontrar o 

verdadeiramente diferente, o outro que se projecta num futuro ideal. 

                                                
 

707 Termo utilizado por François Ascher para descrever as múltiplas pertenças do indivíduo que resultam da sua mobilidade real e virtual 
em universos sociais distintos. Para este sociólogo e urbanista francês, a articulação dos diferentes modos de configuração, formam um 
hipertexto, à semelhança das palavras que permitem estabelecer uma ligação entre um conjunto de textos informatizados. (ASCHER, 
2010: 43-9). Cfr., François ASCHER. 2010. Novos Princípios do Urbanismo seguido de Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico. Lisboa: Livros 
Horizonte 
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Os valores do saber arquitectónico que no século XX encontraram na teoria e na crítica a sua 

autonomia disciplinar, enfrentando, mas, também, ajudando nos interesses do Capitalismo, viram o 

seu sentido alterado nas relações com os outros campos disciplinares. Isto, porque na sua 

capacidade tradicional de interpretação da realidade e de influir nas dinâmicas sociais e culturais da 

sociedade, o saber da Arquitectura é transmutado para um novo aporema, o da tecnologia digital 

que transforma o conhecimento em informação. Uma informação que fora da esfera analógica da 

sociedade passa a pertencer às grandes corporações, avaliada pelo seu valor comercial e não pela 

verdade da sua utilidade efectiva, profundidade e correcção. O conhecimento é gerado para ser 

transaccionado, o que, converte o saber arquitectónico em algo vendável, com a capacidade de 

sacrificar a priori a transcendência do saber e da experiência do arquitecto numa operação de 

marketing, que a favor, do que Wolf D. Prix, apelidou de “turbocapitalismo”, está apenas focado na 

exponenciação dos benefícios: A maximização dos lucros são o mais importante hoje, assim, em muitos casos 

prefere-se o arquitecto medíocre em detrimento do mais inteligente, porque é menos complicado e cumpre 

imediatamente tudo o que lhe peça a tendência para a maximização dos lucros. (PRIX, 2010: 120)708 

Esta mudança no paradigma com a atomização do tempo, no entanto, não nega à Arquitectura a 

sua especificidade, a sua circunstância criativa e intelectual de síntese e projecto. A 

Hipermodernidade apenas destrói o mito do arquitecto masculino como herói, que a tradição da 

Arquitectura Ocidental ajudou a criar. A experiência contemporânea reivindica a abolição do 

género e a substituição do mito pelo imediatismo. Esta tendência para a simplificação do culto da 

modernização tecnicista retirou ao arquitecto o espaço e tempo para construir as dualidades que 

a cultura patriarcal e logocêntrica oferecia na glorificação dos fins e dos ideais da práxis arquitectural. 

Os caracteres antonímicos da razão/sentimento, objecto/sujeito, ordem/caos, Deus/homem, já não 

fazem sentido quando o conhecimento objectivável e compreensível, procede da complexidade, da 

intersubjectividade e da interdisciplinaridade que substituiu a metanarrativa da ruptura radical do 

progresso tecnológico e científico, pela cultura do mais e da sempre maior: rentabilidade, 

performance, flexibilidade, inovação. O mais, significa a criação de um universo de hiperconsumo, 

uma espécie de hilaridade dionisíaca que permite ao indivíduo extravasar a sua parte interna e 

conquistar uma liberdade inquieta, que substitui a mística do progresso futuro por um eixo do 

presente numa temporalidade de sedução, persistentemente manipulada pela voracidade da moda. 

Gilles Lipovetsky, anuncia esta sociedade-moda reorganizada no seu âmago pelas técnicas do 

efémero, da renovação e da sedução permanente: O universo do consumo e da comunicação de massas 

aparece como um sonho acordado, um mundo de sedução e de um movimento incessante cujo modelo não é outro 

senão o sistema da moda. Já não há lugar, como nas sociedades da tradição, para a repetição dos modelos do passado, 

                                                
 

708 Wolf D. PRIX. 2010. Himmelblau no es ningún color. Barcelona: Gustavo Gili 
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antes pelo contrário, a novidade e a tentação sistemática como regra e como organização do presente. (LIPOVETSKY; 

CHARLES, 2014: 63)709 

 

10.5    DO PRAZER À ANGÚSTIA DO CORPO SEM GÉNERO 

Na disciplina arquitectónica a referência, ainda que subliminar, ao corpo está sempre presente no 

discurso teórico. O corpo é geralmente apresentado como essa complexa forma e estrutura 

fenomenológica, que dá função e expressão às relações do homem com o seu auto-reconhecimento 

ôntico e o habitat natural que ele supera, permutando a natureza orgânica pela natureza medida e 

organizada pelo artificio da vontade e necessidade de controle dos contextos das suas manifestações 

de poder, de identidade, de memória e de existência vivida em continuidade com a permanência 

dos outros. Contudo, antecipando este corpo da “disciplina”, existem dois sistemas orgânicos de 

autenticidade e substância, o corpo e a natureza, ambos mantidos durante largos períodos da 

História, numa relação antagónica com a Arquitectura e a sua teoria. 

É o caso do modernismo, onde, o já aqui analisado Le Corbusier foi uma das únicas excepções, ao 

procurar estabelecer um sistema de proporções fundamentado na escala humana, o “Modulor”. A 

matriz conceptual funcionalista descurou a relação entre o corpo e a Arquitectura, excepto na 

prerrogativa do aforismo que se referia à acomodação pragmática da forma humana ao espaço, ao 

abrigo. Em plena rota Pós-moderna, exterior a esta epistemologia, a Arquitectura revitalizada pela 

contribuição disciplinar das ciências humanas, converge e acrescenta, o corpo humano como 

terreno da Arquitectura. Com a chegada da Hipermodernidade da sedução libidinal e do narcisismo 

seminal ao serviço do consumo capitalista, o interesse reforçado da Arquitectura pelo corpo 

desponta sob diversas formas e orientações, algumas delas alicerçadas nas teorias fenomenológicas 

pós-estruturalistas e feministas. 

A substância física do ser humano é o corpo, que por vezes é revelado como uma afirmação 

antagónica à essência da mente e do espírito. Nesta circunstância, o “eu” ôntico que se refere ao 

existente, é um dado concreto da experiência constituída pelo corpo e alma. A componente 

psíquica, estudada pela psicologia, psiquiatria e epistemologia contemporâneas, é vista como o 

sujeito. O sujeito, assim submetido a uma perspectiva epistemológica hipermoderna, é um indivíduo 

que se conhece, possuidor de um ego ou de um acto de consciência referencial. Mas na 

transubstância dos outros campos disciplinares de conhecimento, o sujeito é um indivíduo 

submetido à observação, ou seja, um objecto. Esta interpretação, ainda que, com diferentes nuances 

                                                
 

709 Gilles LIPOVETSKY; Sébastien CHARLES. 2014. Os tempos hipermodernos. Lisboa: Edições 70 
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no seu significado semântico é comum nas obras dos pós-estruturalistas, como Derrida e Foucault, 

e, é uma referência constante nos modelos conceptuais da Arquitectura hipermoderna que, 

genericamente, apresentam o sujeito em consonância com duas concepções: o sujeito subordinado 

a outro pelo controle e dependência, e o sujeito autónomo conectado às suas próprias 

idiossincrasias pela consciência ou pelo conhecimento de si mesmo. 

Neste âmbito, Alberto Pérez-Gómez desenvolve uma proposta fenomenológica de renovação do 

corpo, que o converte em algo pessoal e indivisível, permitindo o acesso à realidade do continuum 

corpo-mundo, ou, por outras palavras, o de dar a esse mundo a sua aparência por meio da 

projecção corporal. Pérez-Gómez ao participar na discussão sobre o corpo e a supressão das 

fronteiras entre o real e o irreal, afirma: A imagem renovada que temos do corpo somente pode ser 

compreendida por analogia, de modo indirecto, por meio dos próprios instrumentos e objectos que fazem a mediação 

entre o corpo e o mundo, captando os rastros da consciência corporificada, concluindo, (...). Um interesse genuíno 

pelo significado arquitectónico no nosso tempo deve ser acompanhado por uma renovação consciente ou inconsciente 

do corpo. (PÉREZ-GÓMEZ, 1986: 29)710 

Outro autor que, igualmente, desvia a sua atenção para a ausência de corporificação antropomórfica 

na Arquitectura é Bernard Tschumi (1944). Crítico em relação ao que considera ser uma exclusão 

habitual do corpo e da sua experiência no discurso arquitectónico moderno, em proveito da lógica 

e da forma reducionistas, Tschumi encontra o significado apriorístico para esta negação, no 

preconceito puritano da Arquitectura Moderna e nos seus mecanismos de manifestação racional 

que obcessivamente reprimiram qualquer expressão da organicidade do corpo. Uma atitude com 

uma conotação dogmática e política, no entendimento de Tschumi: Os dogmas funcionalistas e as atitudes 

puritanas do movimento moderno estão na linha da frente de constantes críticas. Mas a antiga ideia do prazer ainda 

soa como um sacrilégio para a moderna teoria da arquitectura. Durante muitas gerações, todo o arquitecto que 

desejasse ou procurasse sentir prazer na arquitectura era considerado um decadente. Politicamente, as pessoas 

conscientes suspeitavam do menor traço de hedonismo no exercício da arquitectura e repudiavam-no como uma 

preocupação reacionária. (TSCHUMI, 1977: 214)711 

A solução encontrada por Tschumi para “desconstruir” a presença desta dor Moderna, é a oferta 

do arrebatamento dionisíaco e da transgressão dos limites racionais, ainda que, reconheça a 

inutilidade arquitectónica deste excesso de erotizado do espaço. No ensaio The Pleasure of 

Architecture, (O Prazer da Arquitectura), originalmente publicado em 1977, e, entretanto, já aqui 

citado, ele promove uma leitura radical do entendimento a dar aos aspectos sensuais do espaço 

por meio de uma analogia com o erótico e o sexual. Influenciado pelo livro de Roland Barthes, Le 

                                                
 

710Alberto PÉREZ-GÓMEZ. 1986. “The Renovation of the Body: John Hejduk and the Cultural Relevance of Theoretical Projects”. AA 
Files 13. London 
711 Bernard TSCHUMI. 1977. "The Pleasure of Architecture". Architectural Design 47, nº 3. New York 
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plaisir du Text, a quem retira o sentido do título para o seu ensaio, Tschumi experimenta a 

necessidade de enlaçar simultaneamente a embriaguez do dionisíaco e o sonho do apolíneo. Este 

impulso estético à inclusão do irracional metafísico vai ter uma objectivação ilustrativa na vontade 

de aparência dos cartazes criados por Tschumi, denominados Advertisements for Architecture. [Fig.85] 

O poder contemplativo que envolve os cartazes vinculados somente a uma utilidade especulativa, 

permite que Tschumi transgrida os fundamentos da disciplina arquitectónica, declarando de modo 

irónico e provocatório que a necessidade da Arquitectura está na sua inutilidade. Ao questionar a 

importância da função disciplinar, ele é consciente que está a quebrar as regras da Arquitectura 

numa dos apoios essenciais da tríade vitruviana, o princípio da comodidade. A relação da 

Arquitectura com o prazer sexual proibido é, assim, conscientemente manipulada pela necessidade 

de introdução dos temas da transgressão, do excesso e dos limites, num tempo de experiência pós-

disciplinar. Para Tschumi, o deleite, o equivalente do prazer na tríade vitruviana, afigurar-se na 

representação do jardim. A ideia da construção do jardim antecipando o plano da construção da 

cidade, estabelece as bases do projecto que explica a sua estratégia de organização urbana para o 

Parc de la Villette (1982-1998) nos arredores de Paris. 

A trama de pontos e das redes de percursos do parque, são introduzidos metonimicamente por 

Tschumi como o apelo sedutor da máscara, que recordando as de Foucault, revela as camadas dos 

sistemas de saber escondidos pela própria máscara: regularidade e fantasia, relações e contrastes, 

elementos causais e inesperados, que dando variedade ao cenário, também, concedem grande 

ordem nos detalhes, confusão, excitação e tumulto ao conjunto. Tal como, Laugier propôs no 

capítulo VI, do seu Essai sur l’Architecture, dedicado ao embelezamento dos jardins, também aqui, 

existe uma união entre os diferentes tipos de prazer da Arquitectura, que na complexidade dos 

seus sistemas constroem algo completo, interactivo e instigante. Será a “escavação” destes sistemas 

que revelará os níveis do significado arquitectónico em evolução constante. Para Tschumi, a História 

do jardim quase sempre antecipador da História da cidade e o seu significado de contemplação e 

deleite, de desfrute do prazer sensorial, são conceitos que se opõem à Arquitectura funcional. O 

jardim combinando o prazer sensual do espaço com o prazer da razão, ainda que de uma forma 

completamente inútil, contribui, assim, para o desenvolvimento da crítica ao programa da 

Arquitectura e para dar a ênfase ao acontecimento articulado no espaço arquitectónico. 

Com Bernard Tschumi percebemos que a continuidade da Arquitectura pode ser feita pelo caminho 

de recusa das expectativas mais conservadoras da sociedade, mas, igualmente, por uma inutilidade 

radical que oferece melhores possibilidades de crítica aos valores da Arquitectura contemporânea. 

Contudo, a reivindicação desta experiência actual pela Arquitectura é, também, o fruto de uma 

nova reinterpretação do subjectivo, da percepção metalinguística e do testemunho humano, 
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reclamado especialmente pela afirmação do género no pensamento feminista, pois como sublinha 

Ann Bergren (?), o género (...) é uma máquina para pensar o significado da diferença sexual.712 

No último quartel do século XIX, a luta das sufragistas pela igualdade de direitos entre géneros, dá 

início a uma alteração no quadro de referência das necessidades humanas e sociais. A necessidade 

de participação activa da mulher no esforço das duas Guerras Mundiais e a sua inclusão plena no 

mercado de trabalho capitalista, trás ao século XX, uma modificação definitiva do paradigma de 

recombinação dos signos espaciais e intercomunicacionais – a casa e a evolução do espaço 

doméstico, são um bom exemplo - e, revela o essencial da esfera do intersubjectivo, das relações 

e das inter-relações na nova sociedade paritária. 

Na realidade, este novo padrão de uniformização social dos sexos, continua a reinterpretar os 

elementos principais da tradição filosófica, nascida com o Iluminismo: o idealismo objectivo do 

abstracto, a percepção e reflexão subjectiva da fenomenologia e da linguística, a comunicação 

intersubjectiva activa. Nesta visão cósmica de síntese das três grandes tradições da Filosofia, a 

Arquitectura hipermoderna reclama uma teoria de inclusividade e complexidade, simultaneamente 

versátil e evolutiva, nómada e ecosófica.713 Uma nova teoria arquitectónica mais perceptível, 

relacionada com a afirmação do pragmatismo interactivo. 

O Marxismo, a psicanálise e o Pós-estruturalismo, foram, talvez, os paradigmas críticos que mais 

contribuíram para este pragmatismo interactivo de ontologia feminista. À procura dos sistemas de 

interpretação feminista no âmbito arquitectónico, a teórica da Arquitectura e designer urbana, 

Diana I. Agrest (1945), recorre a Freud, Derrida, Julia Kristeva e Roland Barthes, para concluir que 

o sistema da Arquitectura se revela pela relação antonímica, tanto do que inclui como do que exclui, 

ou reprime. No seu ensaio, na origem editado em 1988, Architecture from Without: Body, Logic and 

Sex (À Margem da Arquitectura: Corpo, Lógica e Sexo), tendo como contexto dois cenários: “O 

Livro do Renascimento” e “O Texto da Cidade”, Agrest fala da promoção de um sentimento de 

repressão do corpo da mulher pela tradição da Arquitectura Ocidental. 

Isto, porque segundo ela, as bases do sistema da Arquitectura definidas por Vitrúvio, lidas e 

reescritas no Renascimento, e desde então, prosseguidas até ao Movimento Moderno, se 

alicerçaram no logocentrismo e no antropomorfismo masculino. Promovido pelas imagens da teoria 

                                                
 

712 Ann BERGREN. 1992. “Architecture Gender Philosophy”. In Strategies in Architectural Thinking, R. Burdett; J. Kipnis; J. Whiteman (eds.). 
Cambridge, Mass.: The MIT Press 
713 É no pensamento do filósofo francês Félix Guattari (1930-92), que o conceito de Ecosofia adquire o seu sentido mais radical. Ele 
concebe a Ecosofia como uma actividade capaz de ultrapassar a falsa separação entre o natural e o cultural. A sua proposta abarca não 
apenas a Ecologia do ambiente, mas igualmente a das relações humanas, da subjectividade, procurando ao mesmo tempo, compreender 
e demonstrar como se processam as suas relações. Esta Ecosofia defende que tudo é diverso e tende à diferenciação infinita, rejeitando 
qualquer ideia de unidade. Para Guattari existem três tipos de ecosofias, a ambiental, a social e a mental. É do entendimento destas três 
ecologias que se pode ultrapassar a falsa ideia de que o homem e a natureza são entidades distintas. Em parte, inspirado na filosofia 
marxista, Guattari defende uma Ecologia das relações humanas e sociais. Cfr., Félix GUATTARI. 1990. As três ecologias. Campinas, SP: 
Papirus Editora 
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renascentista, o corpo masculino foi projectado como o arquétipo da concepção arquitectónica, 

derivando dele, medidas como o pé e o cúbito. Para Agrest, esta visão antropomórfica permitiu 

que Vitrúvio, e depois Alberti, criassem um sistema para transformar o corpo masculino num 

conjunto de regras sintácticas, capazes de criar as combinações harmoniosas das partes ou 

elementos e significados arquitectónicos. Este sistema repressor contribuiu para marginalizar o 

modelo do corpo feminismo na produção de imagens arquitectónicas, e permitiu a apropriação 

dissimulada do locus feminino da reprodução e criatividade. No plano simbólico, a repressão, 

proporcionou historicamente à persona-criativa do arquitecto a apropriação do papel feminino que 

dá origem à construção. 

A proposição da reabilitação do corpo feminino na Arquitectura, feita por Agrest, tem do ponto 

de vista da crítica hipermoderna um duplo significado dêictico. Proporciona ao emergente 

pragmatismo interactivo alterar as regras sintácticas internas da Arquitectura, permitindo em 

simultâneo viver a experiência inclusiva da dualidade do género – ou se quisermos, do sem género 

– numa posição exterior ao sistema arquitectónico. A aquisição do duplo carácter de espírito e a 

possibilidade de colocação externa ao sistema, atribui à persona-criativa do arquitecto, no contexto 

do pragmatismo interactivo uma idoneidade única e transcendental de flexibilidade dentro do 

relativismo da sociedade hipermoderna de consumo emocional. 

O arquitecto é útil na sua capacidade de construir uma sólida posição crítica transdisciplinar, porque 

neste processo metonímico em curso, perante um modelo civilizacional urbano, ele percebe a alma 

mater da cidade, na emergência de novas disciplinas, sabe interpretá-las e adoptá-las, confrontado 

com as taxinomias da globalização, reconhece as idiossincrasias das diversidades culturais, confinado 

pela liturgia do tecno-consumo, actualiza os seus sistemas de representação. Uma posição externa 

ao sistema com uma objectividade teleológica, vantajosa, como sugere Agrest: É neste lugar externo 

que nos encontramos; e é dele que podemos lançar, melhor do que ninguém, um olhar crítico. As mulheres podem 

colocar-se à margem do sistema da arquitectura quando aceitam a heterogeneidade e incluem positivamente o que é 

negado, a própria mulher. Na esfera ideológica da arquitectura isso significa a negação do “sistema da arquitectura” 

mediante um trabalho crítico e a inclusão do negado, do excluído, do escondido, do reprimido. (AGREST, 2008: 

595)714 

Longe de ser um epifenómeno, a consciência para o corpo no destino particular do arquitecto, a 

sua vontade de exprimir uma identidade singular, o desejo de expressar uma imagem aparente de 

identidade colectiva, a celebração cultural da identidade pela forma, é no território das 

fenomenologias uma importante força motriz da mutabilidade contemporânea da Arquitectura. A 
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manifestação do impulso das frivolidades hipermodernas, tem resultado, numa evolução pragmática 

contrária às revoluções utópicas do passado, na representação interna e externa do verdadeiro 

saber da interdisciplinaridade arquitectónica. Na realidade, o Pós-moderno e a sua metanarrativa 

conseguiram criar uma perturbação na exegese da ética e moral presentes nos valores tradicionais 

da Arquitectura. Um verdadeiro saber, que para Jean-François Lyotard, (...) é sempre um saber indirecto, 

feito de enunciados relacionados e incorporados na metanarrativa de um sujeito que assegura a sua legitimidade. 

(LYOTARD, 1989: 74)715 Hoje o problema da legitimidade da persona-criativa do arquitecto resolve-

se através do acentuar da diferença, da exaltação da sua unicidade e do seu complemento, ou seja, 

dos sinais de emancipação da sua dualidade espiritual e intelectual. O sujeito é um sujeito concreto ou 

suposto como tal, a sua epopeia é a da sua emancipação relativamente a tudo o que o impede de se governar a si 

mesmo. (LYOTARD, 1989: 75)716 

 

 
Fig. 85. Bernard Tschumi. Advertisements for Architecture. 
1976-1977 
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716 Ibidem. 1989 
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10.6    MAIS É EVOLUÇÃO 

O horizonte cultural de vocação planetária da Arquitectura hipermoderna, ao transcender agora 

todas as fronteiras, tomando uma verdadeira distância crítica em relação à posição da disciplina, já 

não premeia a imagem tradicional do jovem arquitecto radical e vanguardista que se manifesta 

contra as normas estabelecidas, através das grandes utopias e dos contra-modelos de sociedade – 

e que já aqui vimos -, sobretudo nos séculos XIX e XX. A sobrevalorização do futuro que levou a 

uma sucessão de paradoxos edipianos em que cada geração procurou desenvolver conceptualmente 

um discurso contrário ao anterior, dá hoje lugar a um investimento concentrado e por vezes, 

excessivo, no presente e no curto prazo. O novo pragmatismo interactivo da persona-criativa do 

arquitecto, já não faz depender a sua agenda do inverso, de uma anacronia epistemológica cuja 

dialéctica é apenas a de perseguir a desintegração da dialéctica oposta. 

Esta revisão crítica dos princípios tem resultado numa maior disponibilidade da Arquitectura em 

incluir na sua heurística, as disciplinas científicas que melhor compreendem a realidade dos sistemas 

da cultura hipertecnológica. Em vez dos complexos modelos ideológicos e conceptuais de 

intervenção, o olhar agora é objectivo e dedicado à reabilitação do passado, ao culto do autêntico, 

à mobilização de novo das memórias e das identidades, à reivindicação das particularidades da 

comunicabilidade sem regra e modelo da cultura-mundo. 

Esse é o caso de Bjarke Bundgaard Ingels (1974), o arquitecto dinamarquês fundador e parceiro 

criativo da “empresa de Arquitectura”717 Bjarke Ingels Group (BIG), defensor do “yes is more”, 

casuisticamente explorado como matéria teórica no irreverente e radical, Yes is More. An Archicomic 

on Architectural Evolution (Sim é mais. Um Arquicómico sobre a Evolução Arquitectónica) publicado 

em 2009. O manifesto acompanha uma tendência assumida por alguns dos mais importantes ateliers 

de Arquitectura contemporâneos, como são os casos dos OMA, SANAA, Neutelings & Riedijk, 

MVRDV, interessados na experiência de novas técnicas de representação, recursos iconográficos e 

estratégias projectuais, passíveis de enquadrar o processo criativo da Arquitectura, na dinâmica e 

interactividade da comunicação do imaginário cultural da Hipermodernidade.  O Yes is More, é um 

manifesto sobre o discurso teórico da Arquitectura que pretende ser acessível ao público da 

sociedade global pela sua original forma de apresentação. No formato da banda desenhada, afastado 

das habituais estruturas monografias, o livro explica o posicionamento do programa singular e 

radical do colectivo dinamarquês, frente à Arquitectura contemporânea. Procura fundamentar o 

processo, a metodologia, os instrumentos e as concepções que redefinem constantemente a práxis, 
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esclarecendo como o “produto arquitectónico” surge da atenção particular aos acontecimentos e, 

daí, influi nos aspectos contextuais, económicos, sociais, históricos, políticos e ambientais do mundo 

actual. Os textos, as imagens, os esquemas e diagramas, explicam de uma forma entretida e leve, 

alguns dos projectos desenvolvidos pela plural equipa de profissionais com distintas nacionalidades 

que constitui a “marca” BIG. [Fig.86] 

Um público mais abrangente, ávido pelo “consumo” de uma cultura-mundo evanescente é 

convidado a embarcar no universo criativo dos BIG e, a conhecer os seus processos mentais desde 

os esbocetos e diagramas iniciais até aos morfotipos dos edificios construídos. Buscando uma nova 

forma de expressão consentânea com a contemporaneidade, eles tentam mimetizar a estrutura das 

diferentes tipologias que escolhem para representar os seus projectos, aportando simultaneamente 

dados objectivos e subjectivos, explicados num registo de aparente comicidade. Consciente de que 

a comunicação e a informação em Arquitectura tem privilegiado a imagem em detrimento do texto, 

Ingels elege a banda desenhada como o instrumento principal de expressão da narratividade teórica 

da sua obra. Cada capítulo de Yes is More é, assim, a história de uma obra específica, da sua génese 

conceptual e do processo de evolução através do qual uma combinação de elementos adquire a 

materialidade, incorporando as soluções para as novas espécies arquitectónicas comprometidas 

com a sociedade e o meio ambiente. Mais, porque a vida evolui e, as cidades e a Arquitectura têm 

que evoluir com ela. Evolução, porque os arquitectos tem a capacidade e a responsabilidade de 

assegurar que as cidades não nos condicionem a padrões antiquados, mas que, pelo contrário, se 

adaptam realmente ao nosso modo de vida. O mesmo que cria angústia ao homem contemporâneo 

perante a aparente liberdade de escolha proporcionada por esta “segunda modernidade” – ou seja, 

o tempo do individualismo paradoxal hipermoderno. Por isso mesmo, simultaneamente utópico e 

pragmático, Ingels, declara optimista: Sim é mais. Viva a evolução. (BIG, 2009: 15)718 

 
Fig. 86. BIG. Yes is More. 2009. Edifício Rén para a Xangai 
Expo 2010. Diagramas conceptuais  
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10.7    A ARQUITECTURA-MUNDO 

O novo ciclo de modernidade que está a recombinar o mundo é guiado pela composição de um 

sistema inédito de cultura. No domínio da Arquitectura, os riscos teóricos que a diferença 

comporta não são justificação para que ela permaneça à margem, uma vez que o Pós-moderno se 

encarregou de pré-configurar a nova identidade social e económica da estrutura cultural. A 

Arquitectura já não pode ser considerada uma superestrutura de signos, criada apenas pelo sentido 

artístico das intenções, capazes de ornamentar o mundo real. A Arquitectura transformou-se em 

mundo, na Arquitectura-mundo do tecnocapitalismo global, das indústrias turísticas e patrimoniais 

planetárias, da difusão dos media e das redes digitais. 

Com esta alineação cultural em que o consumo absorve e incorpora partes cada vez maiores da 

vida social, diluindo o modelo dos confrontos simbólicos, a Arquitectura, que historicamente se 

ordenou em função de fins e critérios colectivos, é conduzida para uma lógica emotiva e hedonista 

que faz com ela seja “experienciada” enquanto objecto, com forma e espaço, através da ritualização 

das circunstâncias e das exigências de teatralidade que une os signos de representação a uma 

necessidade de sedução e desejo. Ao ser experimentada como objecto cultural, a Arquitectura é 

um fenómeno do mundo, que ao associar o tempo como dimensão, ou seja, acrescentar a 

possibilidade de ser “consumida” se converte, igualmente, num acontecimento que se molda e 

apresenta como um fenómeno de vida. 

É a transformação do objecto cultural da Arquitectura num passatempo, submetido à lógica da 

sociedade de consumo para as massas. A respeito desta ideia de objecto cultural, Hannah Arendt 

alerta, assinalando o risco de a cultura ser tratada apenas como uma necessidade de consumo: Um 

objecto é cultural segundo a duração da sua permanência; o seu carácter duradouro é exactamente o oposto do 

carácter funcional (...). A cultura está ameaçada quando todos os objectos e coisas do mundo, produzidas pelo presente 

ou pelo passado, são tratadas como puras funções do processo vital da sociedade, como se não existissem senão para 

satisfazer esta ou aquela necessidade. (ARENDT, 1972: 266)719 Neste processo, a massificação do consumo 

de bens culturais trás como implicação directa, a necessidade de renovação regular dos objectos 

de consumo, o que reduz gradualmente todas as obras de arte e, no caso específico da Arquitectura, 

à condição de objectos de consumo, levando como tal, Arendt a concluir: O resultado não é, 

naturalmente, uma cultura de massas que, estritamente falando, não existe, mas uma lazer de massas, que se alimenta 

dos objectos culturais do mundo. (ARENDT, 1972: 270)720 
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A superficialidade da realidade trazida com as imagens e a informação em tempo real, fez nascer 

uma espécie de hiper-arquitectura planetária, que, transcende as fronteiras e confunde as antigas 

dicotomias da disciplina, controlada, entretanto, por corporações prestadoras de serviços 

profissionais de Arquitectura que utilizam parceiros locais para a execução do “marketing urbano” 

dos grandes projectos públicos e institucionais, que um pouco por todo o lado, respondem às 

necessidades de as cidades hipermodernas poderem gerir a sua imagem nos grandes circuitos da 

mundialização, dotando-as de edificios estruturantes, mas, também, dos “publicitários” e 

“panfletários” que construam a sua imagem de marca e garantam, assim, a notoriedade internacional 

para atrair o turismo Low Cost das multidões itinerantes e desterritorializadas, sedentas de lugares 

simbólicos imediatamente reconhecíveis a partir da virtualização dos meios de comunicação 

electrónicos e digitais.721 

A Arquitectura-mundo constitui, portanto, um novo apor cultural em que a lógica estética e de 

desenvolvimento turístico se interligam ao serviço da sedução do mercado e do consumidor. Diz 

Gilles Lipovetsky, referindo-se à Arquitectura desta época de cultura-mundo: O momento que 

atravessamos é de arquitectura emocional, em consonância com um hiperconsumidor que espera sobretudo 

experiências imediatas, e não tanto iniciação e elevação espirituais. (LIPOVETSKY; SERROY, 2013: 111)722 A 

semiótica da Arquitectura-mundo promove o espectáculo, a ideia putativa do novo e da sedução 

tão características da moda, substituindo nesta simbólica, a transcendência atribuída no passado à 

arquitectónica religiosa: A arquitectura sacramental cedeu o lugar às estruturas espectaculares, às “loucuras” 

arquitectónicas, aos escrínios-sedução. (LIPOVETSKY; SERROY, 2013: 111)723 O Museu Guggenheim em 

Bilbao e a Casa da Música no Porto, ultrapassadas as suas diferentes idiossincrasias, são dois 

exemplos deste novo tempo heterotópico de manifestação da Arquitectura-mundo como imagem 

e como comunicação. 

A cidade de Bilbao, convida um dos arquitectos de maior sucesso nas últimas décadas, vencedor do 

Pritzker Prize, Frank Gehry (1929), para projectar um museu-escultura icónico que estimule a 

notoriedade internacional da cidade e, assim, atraia visitantes do mundo inteiro. O resultado é a 

construção de um todo arquitectónico de volumes justapostos e sobrepostos [Fig.87] em que numa 

primeira percepção não é possível estabelecer uma distinção clara entre arte e museu. O interesse 

é a imagem-choque que emocionalmente condicione e seduza o público para uma experiência 

                                                
 

721 Esta virtualização passou a ser um processo articulador de toda a vida social dos indivíduos, marcada pela progressiva ruptura dos 
limites espaciais e temporais. Para Pierre Lévy, este fenómeno é um dos elementos chave da nova sociedade em mutação, tornando a 
ideia de desterritorialização um aspecto central da nossa contemporaneidade: A economia contemporânea é uma economia da 
desterritorialização ou da virtualização. O principal sector mundial em volume de negócios, lembremos, é o do turismo: viagens, hotéis, restaurantes. 
A humanidade jamais dedicou tantos recursos a não estar presente, a comer, dormir, viver fora de sua casa, a afastar-se de seu domicílio. (...). Os 
meios de comunicação electrónicos e digitais não substituíram o transporte físico, muito pelo contrário: comunicação e transporte fazem parte da 
mesma onda de virtualização geral. (LÉVY, 1996: 51) Pierre LÉVY. 1996. O que é virtual. São Paulo: Editora 34 
722 Gilles LIPOVESTKY; Jean SERROY. 2013. A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Lisboa: Edições 70 
723 Ibidem. 2013 
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imediata. O espaço interior do museu é organizado pelas lógicas do espectáculo, do novo e da 

sedução, as características que melhor definem a actualidade da moda ao serviço do hiperconsumo. 

Com este processo de hibridização entre arte e Arquitectura acaba-se por criar um espaço de 

entretenimento, reservado ao consumo visual e hedonista do grande público. [Fig.88] Também aqui, 

a ideia do museu-suporte da alta cultural é substituída pelo museu-itinerante da cultura-mundo e, a 

arte, trocada pela comunicação e o espectáculo da apropriação efémera. O museu Guggenheim de 

Bilbao não possui obras próprias, na sua essência hipermoderna, ele funciona num sistema de 

franchising que tem como marca de referência a credibilidade da Fundação Solomon Robert 

Guggenheim, sediada em Nova Iorque. Esta construção de “marketing urbano” associado a uma 

ideia de marca com um “logótipo” reconhecido à escala global, atrai outras manifestações da 

cultura-espectáculo particularmente interessadas em poderem associar-se ao sucesso do fenómeno 

especulativo e mediático itinerante da cultura-mundo, e que a Escola de Frankfurt apelidou de 

“indústrias culturais” reprodutíveis, destinadas ao mercado de grande consumo, porém, 

consideradas por Adorno e Horkheimer, manifestações medíocres, não autênticas e padronizadas, 

apenas com o atributo de (...) aumentar o poder das convenções. (ADORNO; HORKHEIMER, 1974: 137)724 

É o que aconteceu ao Museu Guggenheim de Bilbao, exibido nos ecrãs planetários do cinema como 

cenário de abertura de um novo filme da saga James Bond, com um título, ao mesmo tempo 

simbólico e irónico: The World is not Enough (O Mundo não Chega). 

Aproveitando a escolha da cidade do Porto para Capital Europeia da Cultura em 2001, surge a ideia 

da Casa da Música, um espaço ambicioso onde a música terá uma residência ao serviço da cidade e 

da região. A curta duração do processo de concurso provoca muitas desistências e beneficia os 

projectos apresentados pelos autores com estruturas logísticas dimensionadas para responder com 

eficiência ao imediato da demanda. A proposta escolhida é a da OMA, do igualmente Pritzker Prize, 

Rem Koolhaas (1944). O projecto é um registo da proficuidade hipermoderna do “marketing 

urbano”. Partindo da sua singularidade formal, [Fig.89] assume uma dimensão estética que valoriza e 

impõe o espírito de ruptura com a imagem urbana do quarteirão, para autonomizar-se, e, assim, 

garantir o estatuto singular de marca simbólica que estabelece uma relação de conivência com a 

ideia da inovação, do surpreendente, do festivo, do onírico, do comovente, em síntese, da criação 

do mito hipermoderno que consegue converter-se no objecto de desejo do hiperconsumidor, que 

não seja apenas o melómano, mas, também, o nómada itinerante atraído pela promessa 

excursionista da experiência cultural de apropriação de um objecto icónico global, desenhado por 

um star system da Arquitectura-mundo, passível de ser fotografado e colocado nas redes digitais em 

                                                
 

724 Theodor W. ADORNO; Max HORKHEIMER. 1974. La Dialectique de la raison. Paris: Gallimard 
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tempo real. Também aqui se estabelece uma espécie de sistema de franchising, mas, agora adaptado 

à forma arquitectónica. 

Rem Koolhaas para o concurso recupera pragmaticamente o estudo de uma habitação familiar, a 

“Y2K House” de 1998, para na urgência do cronos, o recombinar, reconfigurar e, por fim adequar a 

uma escala e a um programa totalmente distintos. Koolhaas revela compreender o clima intelectual 

e cultural, o Zeitgeist da Arquitectura-mundo, respondendo plena e rapidamente às leis do sistema 

mediático, político e económico. [Fig.90] A competência e talento demonstrados na metamorfose 

operada no projecto da Casa da Música, exprime uma postura coerente do entendimento da 

angústia do homem contemporâneo, a viver, num verdadeiro estado “de leveza temporal” fechado 

num imediatismo esvaziado de todo o sentido de tempo e espaço. Para Koolhaas uma afirmação 

conceptual, uma convenção estética, uma inconfundível referência de autor na Arquitectura, só 

fazem sentido se elas se adaptarem ao tempo da urgência e da instantaneidade de um “presente 

absoluto” feito de evanescentes poderes com variáveis interesses: As mudanças de humor dos promotores 

são agora como as flutuações do mercado de valores: signos de interesse. (KOOLHAAS, 1996: 13)725 

Estes dois exemplos são paradigmáticos do desaparecimento simbólico de um tempo 

epistemológico em que a Arquitectura, enquanto manifestação cultural, se preocupava com um 

sistema completo e coerente de explicação do mundo. De forma similar, assistimos ao esbatimento 

da oposição entre a Arquitectura erudita e Arquitectura popular, entre o “acto “civilizacional” das 

elites e “empirismo vernacular” do povo. A este Cosmos de oposições marcantes e hierárquicas, 

sucedeu um mundo de ritmo hipermoderno em que a Arquitectura, já não se autonomiza das 

indústrias tecnológicas que alardeiam uma vocação planetária com capacidade de infiltração em 

todas as áreas de actividade humanas. Ao mundo do passado, em que a Arquitectura contribuía 

com um sistema de signos distintivos, dominados pelas querelas simbólico-conceptuais entre o 

ontem e o amanhã, entre o Clássico e o Moderno, entre a religião e a ideologia, que se organizava 

na esfera referencial do sagrado e do institucional, sucede o mundo do presente global, da economia 

financeira e das corporações multinacionais, da cultura do consumo prolífero, da moda 

continuamente renovada. O Cosmos fixo da unidade, do pensamento linear de sentido único e das 

classificações hierarquizadas que caracterizou a cultura tradicional nas suas normas, géneros, 

modelos e referentes, é substituído pelo binómio das redes e dos fluxos, pela moda e mercados 

sem fundamento nem um centro de referência. A Arquitectura hipermoderna, agora sem 

referenciais, transforma-se num universo com circunferência em todo o lado, mas, com o centro 

em lado nenhum. Esta excentricidade é simultaneamente paradoxal e criadora de novos valores, 

dependentes da análise e da crítica do sujeito arquitectónico. 

                                                
 

725 Alejandro Zaera POLO. 1996. “El día después: una consersación com Rem Koolhaas”. El Croquis 7. Madrid 
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Fig. 87. Frank Gehry. Museu Guggenheim Bilbao. 1991-97. 
Esquisso de Gehry com o estudo das volumetrias 

 
Fig. 88. Frank Gehry. Museu Guggenheim Bilbao. 1991-97. 
Bilhete de entrada com livre acesso ao museu 

 
Fig. 89. OMA / Rem Koolhaas. Casa da Música Porto. 1999-
2005. Esquisso de Cecil Balmond, Arup AGU. 1999 

  
Fig. 90. OMA / Rem Koolhaas. Y2K House. 1998. Estudo para 
uma casa familiar nos subúrbios de Roterdão  
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11    A SUBJECTIVIDADE NA PROBLEMÁTICA DOS VALORES  

 

A crítica aos valores da Arquitectura desenvolveu-se tradicionalmente em nome de uma concepção 

do sujeito arquitectónico. Nesta encruzilhada histórica é possível, contudo, distinguir a dicotomia 

entre duas direcções principais. A primeira, a que reclama a imagem de um sujeito arquitectónico 

produtor de sentido. A segunda, ilustrada a partir de fora, ligada às experiências e aos fenómenos 

presentes na envolvente da persona-criativa do arquitecto, que em vez de o ajudar a questionar, 

quando reclama a autonomia do sujeito arquitectónico, o horizonte da sua própria afirmação, acaba 

por introduzir a dúvida e a desorientação no interior do próprio sujeito, confrontado com a 

sobreposição permanente das novas estruturas de signos. 

A primeira orientação, não revela o princípio ou o fundamento da axiologia, ela apenas inverte a 

concepção dos valores. A posição do sujeito arquitectónico encontra-se idiossincraticamente 

reforçada. Em oposição, na segunda orientação, é a própria ideia de subjectividade heurética e 

organizadora das regras da matriz criativa, que é relativizada, desconstruída e, em consequência, 

distanciada em definitivo do objecto produtor. A problemática dos valores da Arquitectura 

hipermoderna, assim balanceada, diante de uma cultura-mundo mais radical e global, que oculta, ou, 

antes, emancipa a transitoriedade do momento presente, acaba por produz um referencial 

axiológico-ético de descentramento permanente da subjectividade, conceptualmente idealizada a 

partir do optimismo dos automatismos do virtual da representação digital. 

 

11.1    A INVERSÃO DOS VALORES 

A Arquitectura hipermoderna tem ensaiado uma original e inédita inversão dos valores disciplinares. 

Esta atitude leva a uma mudança decisiva da visão socrática, que por tradição substituiu a 

contemplação das ideias pela realidade do método disciplinar. A crítica hipermoderna denúncia a 

ilusão metodológica que opõe o sujeito arquitectónico concreto ao atributo da cultura-mundo. Esta 

desagregação, nem sempre consciente, implica o exercício de uma relação de forças, que destitui o 

sujeito arquitectónico do seu papel, em proveito da ideia, cujo atributo, hipostasiado e absoluto, se 

converte no símbolo da credibilização do sobreinvestimento no presente e no curto prazo. Agora, 

já não é o sujeito arquitectónico que compreende o atributo, mas, sim, o atributo que compreende 

o sujeito arquitectónico. Desta forma, desapossada da sua heurística processual, a Arquitectura 

sacrifica a sua metodologia na demanda do imediato, que resulta da denegação do sentido 

apriorístico, de que é historicamente responsável, e de uma demissão da sua vocação disciplinar. 
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Hoje há a crença de que os sistemas e valores tradicionais que perduraram no período anterior, 

como instrumentos eficazes nos métodos de aquisição do conhecimento, devido ao seu carácter 

excessivo, preciso e sistemático, deixaram de ser efectivamente estruturantes, no processo de 

sustentação da crítica ao modelo operativo da Arquitectura. Ao tentar superar as convenções, 

atitudes e estratégias clássicas e modernas, toma-se a realidade pela metonímia, porque conferimos 

à narrativa arquitectónica um poder mágico, que ela não poderia deter: o de produzir a verdade. 

Um desejo de verdade que mobiliza a investigação do arquitecto em direcção a um hedonismo 

sustentável, ou, de outra forma, a um idealismo pragmático com instinto moral. 

As habituais três dimensões da Arquitectura; a construção, a utilidade ou funcionalidade, e a beleza, 

que por esta ordem, correspondia às imposições técnicas, ao envolvimento nas condições materiais 

de produção e de reprodução da sociedade e, à exigência de harmonia, proporção e simetria, que 

exprimia, enfim, a subjectividade na visão e imaginação estética do arquitecto, são hoje, consideradas 

paradoxais pelo hipermodernismo, apostado em fazer-nos acreditar numa realidade escondida, 

alcançável apenas pela via do pragmatismo da cultura-mundo. Um pragmatismo de tempo acelerado, 

em que primeiro está a urgência e só depois a importância, a acção imediata e só depois a reflexão, 

o acessório e só mais tarde o essencial. 

O sujeito arquitectónico é visto sob a modalidade do absoluto pragmático, através do prisma 

repentino e deformante da metalinguagem digital, que transforma, também, essa modalidade na 

realidade capaz de superar as contradições clássicas da Arquitectura; o contexto, o programa, a 

escala, os morfo-tipos. À medida que os projectos crescem cada vez mais complexos, enormes e 

fascinantes, a referência a um modelo normativo de unidade da Arquitectura é decifrada por um 

novo instinto moral, não necessariamente ético e disciplinar, que absolutiza a liberdade conceptual 

do arquitecto. 

A práxis arquitectónica actual parece insistir nesta postura transviada adoptada pela 

Hipermodernidade de independência em relação à noção de disciplinaridade. No passado, 

conjunturalmente, o propósito maior da disciplina era controlar os processos da Arquitectura, 

seguindo os cânones teóricos constantes na época, relegando para um segundo plano a autonomia 

da capacidade criativa. A disciplina era importante pela autoridade exercitada sobre um conjunto 

de regras e técnicas particulares – hierárquicas, normativas, e simbólicas –, com o intuito de criar 

uma realidade arquitectural de valores regularizados e estandardizados, de originar arquétipos e de 

os submeter a uma matriz idêntica no sentido de optimizar as suas faculdades produtivas, no aion 

da inteligibilidade do real humano. 

Com o Pós-moderno, entramos numa sociedade pós-disciplinar, em que o próprio conceito de 

Arquitectura não é reduzível a um único esquema disciplinar, quando esta é encarada a partir da 

ideia de crise e do transitório, e, a excelência desta sintaxe é a moda. Trata-se, então, de romper 
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epistemologicamente com a leitura foucaultiana de disciplina, ao mostrar que a moda, permitindo a 

saída do mundo da tradição e a celebração transcendente do presente, está apta a assumir um papel 

fundamental na aquisição da autonomia pela Arquitectura. Tal como a moda, a Arquitectura 

desvinculada das preocupações teóricas com a metodologia de desenho e do seu projecto 

generativo, ao pensar fora dos princípios compositivos e hierárquicos, transgride a sua unicidade e 

tangibilidade tradicional, mas, encontra, um novo significado na capacidade e responsabilidade de 

assegurar que na sua composição e expressão, se adaptam heterotopicamente à realidade do 

presente. 

A Arquitectura hipermoderna, evolui dentro do próprio motor da mutabilidade da moda, e 

estrutura o seu pensamento heterotópico, criando as linguagens que sugerem que seja a sociedade 

e os seus interesses, a decidir que ideias valorizam a renovação das formas e a inconstância da 

aparência, permitindo a desqualificação, ou não, do passado, a revelação do novo, a afirmação do 

individual graças à subjectividade do mecanismo de expressão e representação arquitectónica. As 

ideias que sobrevivem, evoluem a partir do jogo sistémico da mutabilidade e cruzamento com 

outras ideias, até converterem-se em espécies arquitectónicas totalmente novas, fazendo que seja 

a lógica da aparência e o contexto em que se produz, o que melhor se adapta à nossa forma de 

viver, fruto da Arquitectura e da tecnologia. 

A Arquitectura mantem assim o seu valor de autonomia e, um lugar, que é adequado dentro da 

Hipermodernidade por via dos resultados dinâmicos das influências heterotópicas não-lineares; 

diagramáticas, metamórficas, parametricistas. Michel Foucault, o pensador que, sem dúvida, mais 

fortemente caracterizou o espaço epistemológico da heterotopia e o seu papel como sistema 

estruturador do pensamento num dado momento histórico, resume: As “heterotopias” inquietam, sem 

dúvida, porque minam secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque quebram os nomes 

comuns ou os emaranham, porque de antemão arruínam a “sintaxe”, e não apenas a que constrói as frases mas 

também a que, embora menos manifesta, faz “manter em conjunto” (...) as palavras e as coisas. (...); as heterotopias 

(...) dissecam o assunto, detêm as palavras sobre si mesmas, contestam, desde a sua raiz, toda a possibilidade de 

gramática: desfazem os mitos e tornam estéril o lirismo das frases. (FOUCAULT,1991: 49-50)726 

  

                                                
 

726 Michel FOUCAULT. 1991. op. cit. 
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11.2    A EVOLUÇÃO DOS VALORES 

Análogo ao ideal separado da realidade do sujeito arquitectónico, a representação gráfica das 

relações entre as partes de um todo, permanece como um valor paralelo - não referenciado ao 

sujeito -, que contribui para a sua génese e afirmação. Na sua origem, a Arquitectura está, de facto, 

mais próxima da produção do que do projecto ou do desenho, ou seja, está mais perto da 

construção do que dos processos de representação e comunicação. A Hipermodernidade, ao 

renovar o papel da produção e dos valores da teoria na Arquitectura, introduz novas abordagens 

metodológicas no projecto, capazes de alterar o campo ontológico da disciplina arquitectónica, 

assim como, o universo das experiências do sujeito sobre o objecto. Ao questionar o alcance da 

realidade e a sua própria estrutura, a Arquitectura desafia a realidade estabelecida e projecta-se 

fora dessa construção da realidade. 

Daqui, resultam necessariamente, implicações entre o sujeito e o objecto arquitectónico, 

alimentados pelos espaços disciplinares externos criados e reactivados pela nova modernidade. O 

objecto arquitectónico já não é um corpo, como pensava Alberti, nem uma máquina, como quis Le 

Corbusier e a Arquitectura Moderna. Ele, hoje, transforma-se num corpo imaterial, ícone do 

ciberespaço, privado de qualquer substância que não seja apenas a pura comunicação da imagem 

tridimensional, imersa no universo dos fluxos de sinais. Socorrendo-se de Walter Benjamin e à sua 

afirmação de que a Arquitectura fornece matéria para uma recepção colectiva simultânea, o 

arquitecto, urbanista e filósofo francês Paul Virilio (1932), fala da confusão actual entre recepção e 

percepção das formas arquitectónicas na interface que é o ecrã do computador: a palavra matéria 

(como o termo arquitectura, aliás) não é mais o que parece ser, a matéria de que se trata aqui é a “luz”, a luz de uma 

emissão, de uma projecção instantânea que dá origem a uma recepção e não tanto a uma percepção. (VIRILIO, 

1993: 55)727 

Historicamente, o campo ontológico da Arquitectura tem sido constituído por um legado dominado 

por dois pólos opostos. De um lado, as vanguardas comprometidas com o processo de avaliação 

automática e fantástica do futuro. Originadas na busca da indagação racional sobre o mundo e o 

homem, no misticismo, no fascínio pelo potencial da forma e a sua iconografia de comunicação, 

estas vanguardas, actuam fora da realidade, comprometendo-se com um projecto imaginário, 

acrescido ou hipostasiado em absoluto, que não consegue converter-se em algo mais do que o 

paradoxo da exploração de uma reivindicação excêntrica e extemporânea. No outro lado, está a 

                                                
 

727 Paul VIRILIO. 1993. O espaço crítico. Rio de Janeiro: Editora 34 
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tradição, obrigada a oferecer formas materiais plausivelmente hierarquizadas, que produzem 

previsíveis e entediadas tipologias com programáticas funcionais. 

Neste cenário, o do lugar da memória, a Arquitectura parece estar alavancada pela incapacidade 

heurística dos dois pólos: seja pela credulidade utópica excessiva ou pela exagerada logicidade 

pragmática. A emergência da Hipermodernidade e a ideia de um presente “auto-referencial”, feito 

de indiferença radical tanto em relação ao “antes” quanto ao “depois”, conduz teleologicamente à 

concepção ontológica de um terceiro pólo, capaz de evoluir entre os dois pólos anteriores. Pouco 

empenhado em gerar uma ruptura epistemológica, este recente fenómeno assume o seu carácter 

evolutivo, eruptivo e rizomático, visível apenas sobre a fina, mas fecunda, sobreposição dos dois 

pólos históricos. Uma Arquitectura autónoma, à vez, utópica e pragmática, que tem como objecto 

prático, ocupar-se do equilíbrio social, económico e ambiental no actual modelo da sociedade 

global. 

Esta nova realidade aporta uma original via de reinterpretação dos mecanismos gráficos da 

Arquitectura. A necessidade de exploração e explicação dos novos programas radicais exige uma 

representação e comunicação detalhadas da práxis, onde, são constantemente questionados e 

redefinidos, o processo, o método, os instrumentos e os conceitos. As novas formas de expressão 

ao intentarem explicar as diferentes tipologias adoptadas para mostrar a aproximação ao projecto, 

estão consciente e tacitamente a manipular uma realidade na sua total complexidade objectiva e 

subjectiva. Na redução da complexidade do real, as novas componentes do projecto são uma série 

contínua de estruturas que se materializam em diagramas, declarações e intensões e num sem 

número de modelos, mas, também, numa estrutura contínua e densa de relações que torna evidente 

o confronto entre estruturas espaciais, figurativas e construtivas ou tecnológicas. Falamos da 

renovação do papel da produção e da teoria na autonomização da Arquitectura contemporânea, 

mas, tal como no passado, esta, parece não esquecer nem abdicar da importância da organização 

da informação e da memória no estabelecimento da estrutura cultural necessária à identificação do 

marco histórico da Hipermodernidade, que enquadra e orienta o conhecimento heurístico na 

afirmação desta época tendencialmente transdisciplinar. A Arquitectura, resiliente, procura a sua 

evolução, adaptando-se a um novo contexto, o mundo do hipertexto da mobilidade real e virtual. 

Neste particular processo de modelação da complexidade de um mundo em desenvolvimento, os 

sistemas diagramáticos, não obstante, as suas ambiguidades e limitações, são um instrumento 

adequado para o conhecimento “auto-referencial” da realidade e, para, a concepção num novo 

contexto em que a heurística arquitectónica corre o risco de ficar condicionada pela incapacidade 

da sua hermenêutica compreender a complexidade da sociedade-mundo, ao afastar a Arquitectura 

das idiossincrasias do seu saber evolutivo. No processo projectual, normalmente a introdução dos 

diagramas resulta da vontade de interpretação dos diversos vectores dinâmicos de influência não-
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linear: fluxos de tráfico, fenómenos e mudanças climatéricas, orientação e exposição solares, 

assentamentos urbanos formais e informais, referências contextuais, históricas e simbólicas a um 

lugar. 

Circunstancialmente, o não-linear define os fenómenos e desejos da realidade que simplesmente 

não foram vaticinados ou caracterizados, mas de influência particular no processo criativo, porque 

são experimentados ou mostrados como o resultado de um todo, seja por uma situação 

suficientemente dinâmica ou pelos muitos e complexos efeitos nas suas interacções com outras 

disciplinas agregadas. Esta é, também, a opinião de Josep M. Montaner, que vê nos diagramas, os 

instrumentos para uma resposta válida à complexidade do presente: À medida que os edifícios e os 

espaços públicos precisam de estratégias para infiltrar-se na realidade, para integrar-se no ambiente, a arquitectura e 

o paisagismo têm recorrido a diagramas que delineiam a complexidade de um mundo em evolução. Para isso, adoptam-

se informações à partida - do contexto, do programa, dos materiais, da sociedade ou da memória -, que podem evoluir 

como sementes ou processos genéticos até atingir resultados que, pelo processo, podem chegar a ser diferentes aos do 

momento inicial. (MONTANER, 2010: 17)728 Todavia, Montaner deixa um aviso sobre a forma de 

condição, em relação aos diagramas: Um diagrama não deve existir à priori; pouco tem que ver com as tipologias, 

que pré-estabeleciam uma relação fixa entre forma, função e contexto. O recurso aos diagramas é a garantia para 

não voltar ao imaginário retroactivo das estéticas clássicas fechadas. Dai, em cada projecto a necessidade de inventar 

os seus diagramas específicos. (MONTANER, 2010: 17)729 

Os diagramas tornam observável o processo prévio e a configuração final. Eles antecipam as 

circunstâncias e interligam de modo gráfico a totalidade dos factores que influem 

concomitantemente no projecto; sejam as condicionantes do contexto, as necessidades funcionais 

dos utilizadores, mas, também, as idiossincrasias da forma de expressão da persona-criativa do 

arquitecto. Os diagramas introduzem os referenciais da intencionalidade do projecto, estudam as 

formas abstractas e incompletas, sem se preocupar com os detalhes da escala, mas, ao mesmo 

tempo, dão importância aos aspectos da topologia, da dimensão, da posição e da direcção. Possuem 

uma capacidade de diagnóstico do escalonamento dos diferentes fenómenos presentes, do grau de 

percepção e apropriação humanas do contexto, das referências matriciais aos usos e funções do 

projecto. [Fig.91] 

Nesta época hipermoderna marcada pelos medos da tecnociência e da decomposição das utopias, 

os diagramas emergem como instrumentos arquitectónicos – mas não, estritamente disciplinares - 

de uma causa que instituiu a supremacia do presente pela contracção do horizonte temporal, o que, 

subjaz, nas palavras de Marcel Gauchet, a criação de (...) um futuro puro, a construir sem garantias, sem 

caminhos previamente planeados nem leis visionárias para o que há-de vir. (GAUCHET, 1985: 265-

                                                
 

728 Josep Maria MONTANER. 2010. “Arqueologia de los diagramas”. Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, n.º 1. Madrid 
729 Ibidem. 2010 
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68)730 Assim, um diagrama em Arquitectura não se resume a um esquema desenhado, é, bem mais, 

uma ferramenta gráfica e vectorial produzida com frequência pelos recursos informáticos da 

tecnociência, e que, sobretudo, indica relações e descreve algo, sem que seja uma representação 

teleológica de aspiração do futuro. 

Sem significado fixo, mas em contínua transformação, o diagrama fabrica uma hiper-realidade 

dinâmica dentro de um binómio tecno-científico com a ambição de explorar na Arquitectura, o 

infinitamente grande e o infinitamente pequeno, a reconfiguração dos modelos de vida, a concepção 

das novas morfologias, a oferta de um bem de consumo. Os diagramas arquitectónicos, são parte 

integrante da vitalidade evolutiva da experiência das actividades humanas e encontram o seu 

significado como um “produto” da diversidade sistémica dos conhecimentos e dos fluxos de dados 

informacionais contemporâneos. Algo que tem a ver com a própria evolução humana e a maneira 

de reinterpretar a experiência da realidade, tal como, Montaner deixa bem expresso: O significado do 

diagrama, portanto, não é unívoco, mas sim polissémico; não é estático, mas sim evolutivo: os diagramas formam parte 

de um contínuo cognitivo em evolução e são de carácter vectorial. (MONTANER, 2014: 9)731 

 

 
Fig. 91. MVRDV / ADEPT Aps. Rødovre Skyvillage. 2008. Copenhaga. 
Diagramas conceptuais da luz, vistas, terraços e organização  

                                                
 

730 Marcel GAUCHET. 1985. Le désenchantement du monde. Paris: Gallimard 
731 Josep Maria MONTANER. 2014. Del diagrama a las experiencias, hacia uma arquitectura de la acción. Barcelona: Gustavo Gili 



 p.356 

 

11.3    A CRIAÇÃO DOS VALORES 

Em cada momento ôntico, a crítica aos valores envolve, apenas, uma parte do espaço da 

manifestação hermenêutica da Arquitectura. Esta disjunção reside numa divergência essencial, a 

concepção dialéctica e o processo lógico da forma e aparência; que como síntese englobante tem 

a tendência a circunscrever na afirmação do discurso, os valores dominantes do aion cultural. 

Enquanto a Modernidade defendeu o positivismo ôntico da Arquitectura, e a Pós-modernidade se 

tornou cúmplice das complexidades e contradições superadas, a Hipermodernidade erige a 

flexibilidade como fundamento da liberdade, do movimento, do fluxo de dados e, 

consequentemente, dos novos valores. Inversão e evolução são obtidas, com efeito, à custa de um 

compromisso constante, não susceptível de qualquer capitalização pela presença paradoxal do 

efémero, do poder de iniciativa sobre a aparência. A liberdade arquitectónica, indefinidamente, 

funde-se, aliena-se e desaliena-se, num compromisso ético entre o emocional do prazer e da 

angústia. Projectando-se no mundo ou face ao seu contexto físico, a Arquitectura cria os valores, 

ou seja, os diversos perfis da sua afirmação no espaço da metalinguagem e na linguagem do espaço 

da experiência. A experiência arquitectónica não é o que é, e é, o que não é, estando deste modo, 

a priori entre o transcendental e o real. 

Estes pressupostos dominam a concepção hipermoderna dos valores da Arquitectura. Para a 

afirmação desta nova heurística, os valores são representados de modos complementares. Continua 

a constituir o horizonte da problemática, e vê nos valores, as figuras da mútua e incessante 

conversão ontológica da Arquitectura no modelo e, do modelo na Arquitectura. Os valores são, 

no sentido estritamente etimológico do termo, os símbolos desta passagem dialéctica, que a 

consciência intencional da persona-criativa do arquitecto não poderia levar a cabo sem a destruição 

da logicidade tradicional da disciplina arquitectónica, uma vez que ela só existe, manipulando sem 

restrições a Arquitectura, que só o é, fazendo surgir a negação da disciplina que ela é. Estes valores 

sem normas, regularidades, simetrias e proporções, são o texto, marca e figura deste indeterminável 

protesto de liberdade individual, numa época de hipernarcisismo que se tem por madura, 

responsável, organizada e eficiente, flexível, em antinomia com o período narcísico dos anos pós-

modernos, hedonista e libertário. 

Os valores criados atribuem um estatuto menos contingente à capacidade narrativa, e não põem 

em causa a orientação do processo dialéctico, que constrói o conteúdo teórico. As categorias da 

História e da práxis voltam a desempenhar, agora, um papel mediador entre o sujeito e o objecto 

arquitectónicos. Estas autorizam-nos, a considerar os valores como epígrafes de um consenso 

móvel e reversível. Com a certeza de que o sujeito arquitectónico testemunha a dimensão social, 

económica, política e tecnológica da sociedade global, inscrevendo no mundo real, os esboços das 
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suas avaliações, como marcos da necessidade de fornecer aos novos tempos uma nova cultura 

arquitectónica planetária, transformando, o que não passa de um amontoado desorganizado de 

informações, num conjunto partilhado de conhecimentos e de valores da Arquitectura. 

Contudo, estes valores, embora procurem uma referência transcendental, enquanto resultado de 

uma acção cultural concertada da Hipermodernidade, estão permanentemente sob ameaça da 

condição de se fixarem como ideias de uma complexidade articulada por intermédio da 

reorganização metodológica com base nos sistemas de desenho por computação modelada. 

Paradoxalmente, é esta identificação da exploração criativa dos valores, com o domínio técnico da 

práxis virtual, que levará a uma alienação consentida, ou, mais precisamente, a uma exploração 

calculada dos novos morfo-tipos que já começaram a tecer o horizonte de concertação da 

transversalidade e extensividade urbana das “Metapolis” do futuro, e que, François Ascher apelida 

de “terceira revolução urbana moderna”.732 

Assim sendo, a criação dos valores não pode ser apenas a consequência de uma operação crítica 

ou estratégica. Ela requere também uma condição teórica prévia e necessária às suas análises, um 

juízo a priori, que preceda o sujeito arquitectónico e determine de que modo se inicia o absoluto 

da liberdade criativa que tem a inquietação de ser a razão sem fundamentação. Em rigor, isto traz 

uma nova motivação para iniciar a renovação da tratadística na Arquitectura, pois os valores, de 

que temos falado, existem, apenas e graças à linguagem e à narrativa do sujeito arquitectónico que 

lhes dá existência e corpo. 

Ao assumir a criação dos valores numa base empresarial e global, a flexível Arquitectura 

hipermoderna, instintivamente, reconhece a importância semiológica das composições imagéticas 

(...) que revelam uma época de sensualização e de estetização, (LIPOVETSKY; CHARLES, 2014: 85)733 mais 

adequada à “excitação” dos self-media, que nos círculos da cultura-poder planetária, têm o controle 

hiperbólico e efectivo dos fluxos de informação capazes de promover uma aproximação crítica de 

credibilidade e reconhecimento imediata ao objecto arquitectónico. Em plena Hipermodernidade, 

torna-se imprescindível à persona-criativa do arquitecto uma exposição mediática constante, que 

permita aos mass-medias, verificar, não a verdadeira, mas a induzida, inteligibilidade da condição 

metonímica e teleológica dos seus novos valores para a Arquitectura. 

Na perspectiva da criação de novos valores, a ausência de uma autêntica sintaxe arquitectónica, 

abre um lugar permanente, à necessidade da experiência de um novo “estilo global” para o desenho 

                                                
 

732 Para o investigador francês existem cinco grandes evoluções que parecem caracterizar esta “terceira revolução urbana moderna”: a 
metapolização com as mudanças de escala e de forma das cidades, a transformação dos sistemas urbanos de mobilidade, a recomposição 
dos espaços-tempo individuais e sociais, a redefinição das relações entre interesses individuais, colectivos e gerais, as novas relações de 
risco na cidade. Cfr., (ASCHER, 2010: 60-77). François ASCHER, 2010. op. cit. 
733 Gilles LIPOVETSKY; Sébastien CHARLES. 2014. op. cit. 
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da Arquitectura e do Urbanismo. Neste quadro, simultaneamente, transteórico e transdisciplinar 

da cultura digital, a experimentação da Arquitectura contemporânea, na demanda por uma resposta 

positiva ao desejo de inovação e controle do processo de projecto, converge para a necessidade 

metodológica da criação de um sistema de valores analíticos e operativos que, de facto, acabam por 

se revelar, uma tentativa especulativa – teórica - e funcional – disciplinar - de afirmação de um novo 

paradigma – estilo - unificado para a Arquitectura hipermoderna. 

Revelando a sua tradicional resiliência, a Arquitectura contemporânea procura retratar a 

multiplicidade de fenómenos e propostas decorrentes dos processos associados ao avanço 

científico e tecnológico. Neste cenário hipermoderno, insere-se um novo método heurístico de 

processamento arquitectónico que obtém a sua substância no significado actual dado às relações 

entre partes ou elementos de um modelo. Referimo-nos ao desenho paramétrico, com origem na 

matemática, e que consiste num processo de utilização de modelos com origem num conjunto de 

componentes geométricos com qualidades variáveis – parâmetros - e fixos – estáticos - capazes de 

gerar a edição múltipla e flexível de arquétipos. Ao estudar sistemas definidores de relações entre 

diversas dimensões dependentes de parâmetros, introduz-se no processo da concepção 

arquitectónica um pensamento relacional, que é, ao mesmo tempo, intuitivo e dedutivo, 

especulativo e racional, mantendo presente a cosa mentale ou intelectualização da Arquitectura, 

sugerida no passado por Alberti. Um conceito antigo, mas, igualmente, partilhado por Hugh 

Whitehead, que no prefácio do Elements of Parametric Design de Robert Woodbury, ao descrever 

o desenho paramétrico, assinala: (...) tratar-se mais de uma atitude da mente do que da aplicação particular de 

um software. (WHITEHEAD, 2010: 1)734 

No novo processo mental de afirmação da Arquitectura hipermoderna, o modelo convencional 

geometricamente rígido, e pouco flexível perante a exigência de modificações posteriores, é 

substituído metodologicamente pela parametrização prévia das principais características do 

projecto, com o objectivo de explorar a flexibilidade das relações no modelo. Esta distinção, origina 

um novo paradigma disciplinar que vai produzir uma alteração essencial no processo arquitectónico. 

Agora, passam a ser declarados os princípios ou normas a ter em conta na estruturação de um 

projecto em particular e não a sua forma final. O modelo é flexível, as partes relacionam-se entre 

si e modificam-se de maneira sistemática, coordenando e recriando constantes conexões. Isto 

permite dilatar as possibilidades formais e de organização do projecto arquitectónico, influindo nas 

relações e constituindo novas geometrias agregadas para a solução das dificuldades que surgem na 

ausência de um resultado formal predeterminado. A tecnologia computacional coloca à 

disponibilidade da Arquitectura, programas de modelação com a faculdade de gerenciar operações 

                                                
 

734 Hugh WHITEHEAD. 2010. “Foreword”. In Elements of Parametric Design, Robert Woodbury. London: Routledge 
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algorítmicas, permitindo instrumentalmente a manipulação de grandes quantidades de informação 

e um aumento da complexidade dos sistemas no ambiente de simulação digital. Deste modo, a 

verdadeira mudança, nas novas propostas arquitectónicos, não é de concepção, mas sim 

tecnológica. 

A profunda dependência da Arquitectura da tecnologia computacional, torna natural a presença das 

ferramentas algorítmicas, nos cada vez mais complexos projectos contemporâneos. Este enfoque 

dado à prática projectual, leva à superação do quadro tradicional de referência teórica da 

Arquitectura. O processamento exponencial de informações alcançado pelo uso computacional, faz 

com que a Arquitectura possa renunciar de parte da componente abstracta que alimentou os seus 

principais modelos teóricos durante o século XX. Os tradicionais apêndices teóricos acrescentados 

pelas disciplinas exteriores à Arquitectura, assumem, desta maneira, um papel secundário de meros 

adereços na transitoriedade do paradigma civilizacional. 

Todavia, o sistema coerente de conceitos específicos associados a essas relações, não é um método 

unidireccional. Compete a esta nova taxis teórica, refazer os conceitos disciplinares de 

enquadramento dos diversos processos, entretanto, gerados. A intervenção digital no processo da 

prática projectual, progride em paralelo com o avanço tecnológico, procurando contornar a 

sistémica dos cânones imutáveis do objecto arquitectónico. Para além disso, o poder de exploração 

e a capacidade generativa do desenho paramétrico, permite também circunscrever e estruturar, de 

maneira controlada, as múltiplas configurações do projecto no ambiente virtual. Porém – e, este é 

um ponto muito importante -, a esta tecnologia, empregue como veículo de suporte teleológico, 

em que a sua finalidade, não lhe permite tornar inteligível per se a subjectividade da imposição de 

formas e opções estéticas, resta-lhe, entregar a aproximação a outras teorias, à Arquitectura, essa 

sim, com um corpo disciplinar sólido tradicionalmente apto a explicar a função sintáctica da 

“subjectivação”. Um processo de “subjectivação”, que na dobra de Deleuze, constitui a expressão 

de, (...) um modo intenso e não um sujeito pessoal. (DELEUZE, 1990: 135)735  

Feita esta cedência de aproximação à subjectivação, na tentativa de preencher o tipo de lacuna 

existente entre a positividade computacional e a necessidade da concepção teórica, são, finalmente, 

incorporadas algumas novas proposições articuladas de conhecimento sistematizado no campo da 

aparência transdisciplinar da Arquitecura. De entre as propostas, talvez a mais consistente, é a 

Patrik Schumacher (1961), um conhecido arquitecto do mainstream, com grande exposição 

mediática pela sua posição de destaque dentro da estrutura do estúdio londrino de dimensão 

planetária, Zaha Hadid Architects. Schumacher capta a atenção da crítica, ao divulgar em 2008, 

Parametricism as Style: Parametricist Manifesto (Parametricismo como Estilo: Manifesto 

                                                
 

735 Gilles DELEUZE. 1990. Pourparlers. Paris: Les Éditions de Minuit 
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Parametricista). Como o título indica, o texto é um manifesto teórico, apresentado no Club Dark 

Side, na 11ª Bienal de Arquitectura de Veneza, em 2008, e que ao introduz o paradigma paramétrico 

como um novo estilo diferenciador dos campos de actuação disciplinar, assinala, talvez, o primeiro 

grande momento de alteração epistemológica no processo de revisão crítica da Arquitectura do 

século XXI. 

A integração do desenho paramétrico na Arquitectura, pode assim cumprir parcialmente o 

propósito hipermoderno da cultura do imediato, oferecendo, ainda, os meios para a optimização 

da análise, controle e formação do processo sistémico de desenvolvimento do projecto 

arquitectónico. Paralelamente, os estudos teóricos e críticos que no passado recente se debruçaram 

sobre o fenómeno emergente das tecnologias digitais, transferiram para a teoria da Arquitectura, 

muita da substância do novo conhecimento hermenêutico adquirido pelos discursos disciplinares 

da matemática, linguística e filosofia. No domínio teórico e crítico, a pragmática de liberdade da 

experiência na dimensão digital, permite que uma parte da investigação arquitectónica seja guiada 

pela especulação prática. O pragmatismo computacional, assevera a optimização na busca das 

soluções e concepções de projecto que dão prioridade aos factores organizacionais, formais e 

materiais do objecto arquitectónico. 

A Arquitectura, pode, por conseguinte, continuar a garantir a sua autonomia disciplinar, 

submetendo-se unicamente ao exercício de outras disciplinas, para no plano instrumental, assegurar 

o propósito generativo e operacional da dimensão crítica do objecto arquitectónico. Tal como no 

passado, a Arquitectura ao conservar uma matriz polissémica e resiliente, transcende o momento 

ôntico e o espaço da sua manifestação hermenêutica. Ao rever o seu carácter disciplinar, sem 

abdicar dele, a Arquitectura flexibiliza-se, inverte-se e evolui, tornando-se parte indissociável da 

criação do aion hipermoderno. Participa na construção transdisciplinar da cultura-mundo do 

hipercapitalismo de vocação planetária, paradoxalmente, libertando o seu potencial interdisciplinar. 

A Arquitectura hipermoderna assume-se como uma espécie de electrão livre que ao definir a sua 

órbita disciplinar, modela e organiza a atomização da esfera de acção da Hipermodernidade. Mas, 

tal como ela, é uma Arquitectura que entende a sua manifestação como um processo de reinvenção 

de um passado artificial, parcialmente comprometido com a História, num presente sem futuro de 

escolha múltipla tão imediato e catatónico como os distintos modelos generativos que a tecnologia 

computacional tem para oferecer, sugerindo a autoridade e a distinção de um modelo de excelência 

para um futuro que não mais existirá. 
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11.4    O REGRESSO AOS VALORES 

Na historiografia da Arquitectura as reflexões teóricas sobre os tratados, ensaios, manifestos, mas, 

igualmente, as outras diversas formas de produção de conhecimentos, testemunhos ou memórias 

contemporâneas - como são os casos das publicações de artigos da crítica, as entrevistas ou as 

produções em áudio e vídeo que privilegiam o universo do ciberespaço - reproduzem o 

posicionamento e a defesa de uma visão particular do mundo feita pelos seus autores, no interior 

de um sistema de actividades produtivas. A função da teoria arquitectónica é afirmar um estilo, ou 

de modo mais preciso, a formulação inédita de um tipo de cognição que reproduza em coerência 

o espírito da época – Zeitgeist – da intervenção disciplinar e a sua vontade de se transformar na 

contemplação da verdade, em contraste com outros conhecimentos precedentes.736 A sua 

dimensão ideológico-cognitiva é expressa na criação de princípios determinantes e tendencialmente 

normativos. A narrativa especulativa deste tipo de cognição, por regra, invoca à acção, empregando 

a forma do texto como ferramenta retórica e conceptual de compreensão da produção do 

fenómeno cognitivo que molda o pensamento e gera a ideia que leva à criação do modelo cogitado. 

Na História recente da Arquitectura, esta invocação da acção, está muito vezes vinculada à lógica 

dos manifestos. O século XX, nas suas paradoxais visões do mundo, foi fértil na activa apropriação 

crítica da estrutura teórica da Arquitectura. Já aludimos aqui o importante papel dos manifestos 

teóricos das primeiras décadas, como o Messaggio (1914), de Antonio Sant’Elia, o Vers une 

Architecture (1923), de Le Corbusier ou o Il manifesto del Razionalismo italiano (1926-27), do Gruppo 

7. Contudo, dentro deste contributo vinculador, temos também na década de 1960, no início do 

período Pós-moderno e revisionista, os fecundos manifestos colectivos como o Universal Structure, 

em 1964, dos Archigram e Description of the Microevent/Microenvironment, em 1966, dos Superstudio, 

ou, então, as aportações estruturalistas individuais de Complexity and Contradiction in Architecture, em 

1966, de Robert Venturi e L’architettura della città, em 1966, de Aldo Rossi. Posteriores, mas, 

igualmente, relevantes na influência da Arquitectura contemporânea, surgem no último quartel do 

século XX um conjunto de manifestos desconstrutivistas e pós-estruturalistas de perfil analítico e 

crítico. Entre estes, são paradigmáticos como suporte teórico aplicado à experimentação projectual, 

o Delirious New York, em 1978, de Rem Koolhaas, The Manhattan Transcripts, em 1981, de Bernard 

Tschumi ou The End of the Classical: the End of the End, the End of the Beginning, em 1984, de Peter 

Eisenman. 

                                                
 

736 Aristóteles em “Metafisica”, ao examinar os diferentes tipos de cognição, coloca a dianoia e a episteme praktike, o conhecimento 
prático e a ciência, em último lugar na hierarquia, sobrepondo-lhe a ciência da fabricação, a episteme poietike que precede imediatamente 
e leva à theoria, ou à contemplação da verdade. 
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A paradoxal debilidade hipermoderna da persona-criativa do arquitecto, em simultâneo, mais 

autónoma e mais frágil, interfere directamente na discussão contemporânea sobre a validade dos 

manifestos. A Hipermodernidade tem tendência a desvalorizar o estatuto do manifesto, utilizando 

como argumento principal a sua inutilidade frente a uma profissão que já não se guia pela aportação 

do talento individual do arquitecto. Além disso, o carácter cada vez mais transdisciplinar da 

sociedade global, em consequência das constantes transmutações epistemológicas ocorridas no 

alinhamento dos principais campos de manifestação do conhecimento, levam ao esmorecimento da 

posição crítica na Arquitectura em publicações submetidas, por vezes, aos interesses editoriais dos 

grupos que as financiam. Num mundo em que, como já referimos, a cultura já não se separa da ideia 

da indústria cultural, são muitas as publicações em que a análise das relações da cidade com a 

Arquitectura está ausente ou, então, privada de criatividade, indagação e significado apriorístico. 

É neste cenário de crise que surge a determinação de Patrik Schumacher em ultrapassar o contexto 

desfavorável de afirmação teórica e crítica da Arquitectura contemporânea. Divulgado, como já 

vimos, na Bienal de Veneza, em 2008, o Parametricism as Style: Parametricist Manifesto, apresenta-se 

como o esboço de uma proposta posterior de revisão mais profunda da estrutura teórica para a 

nova agenda da Arquitectura hipermoderna. O desenho paramétrico até então, por regra, 

considerado um procedimento, é reconfigurado pelo Schumacher como um estilo capaz de 

congregar os atributos específicos para se converter no novo paradigma arquitectónico deste início 

de milénio. 

Ele considera que na diacronia do tempo actual, o desenho paramétrico é o melhor modelo para 

que desde o detalhe até ao Urbanismo, se possa perseguir uma ideia global na Arquitectura. De 

acordo com Schumacher, a Arquitectura entrou num novo ciclo de adaptação inovadora, que por 

via do reforço digital do quadro experimental e produtivo se ajusta a uma sociedade mais 

heterogénea, com a função de organizar e articular a sua complexidade de maneira a criar um 

repertório orientado por princípios análogos. Uma tarefa que, na opinião do arquitecto alemão, 

configura um estilo passível de ser alcançado recorrendo a um programa de pesquisa, o 

Parametricismo. De modo a incentivar o desenvolvimento do novo estilo, Schumacher propõe 

cinco princípios para o Parametricismo: a interarticulação de subsistemas; a acentuação paramétrica; 

a figuração paramétrica; a sensibilidade paramétrica; o Urbanismo paramétrico. 

Dando continuidade à orientação epistemológica do seu primeiro manifesto, Schumacher publica, 

em 2009, na revista AD Architectural Design, um artigo com o título Parametricism - A New Global Style 

for Architecture and Urban Design (Parametricismo - Um Novo Estilo Global para a Arquitectura e o 

Desenho Urbano). [Fig.92] Neste texto com a pretensão de divulgar mais amplamente o 

Parametricismo, Schumacher reapresenta e desenvolve alguns dos conceitos anteriores, alinhados 

agora, no entanto, com a reivindicação de um novo estilo de Arquitectura para a vanguarda, que 
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finalmente foi capaz de superar a fase de incerteza criada pela crise do modernismo. Procurando 

justificar o contexto em que surge o novo estilo, Schumacher afirma: Ele sucede ao modernismo como 

uma nova longa onda de inovação sistemática. O estilo fecha finalmente o período transitório de incerteza que foi 

gerado pela crise do modernismo e que foi marcado por uma série de episódios de vida curta, incluindo o Pós-

modernismo, o Desconstrutivismo e o Minimalismo. O Parametricismo é o novo grande estilo depois do modernismo. 

(SCHUMACHER, 2009: 15)737 Segundo Schumacher, esta mudança só é possível porque a 

Arquitectura e o Urbanismo de vanguarda estão sujeitos a um ciclo de adaptação inovadora que 

resulta da necessidade de reequipamento e adaptação da disciplina às demandas da era 

socioeconómica do pós-fordismo. Isso porque a sociedade tem adquirido uma crescente 

complexidade: A sociedade de massas que foi caracterizada por um padrão de consumo universal, evoluiu na 

sociedade heterogénea da multitude, marcada por uma proliferação de estilos de vida e diferenciação de carreiras. A 

arquitectura e o urbanismo são assim chamados a organizar e articular a crescente complexidade da sociedade pós-

fordista. (SCHUMACHER, 2009: 15)738 

Ele vai redefinir igualmente os princípios heurísticos propostos anteriormente. Para Schumacher as 

heurísticas que definem o Parametricismo estão totalmente reflectidas nos tabus e dogmas da 

cultura de desenho da vanguarda contemporânea. As heurísticas de carácter negativo - tabus -, 

devem evitar as geometrias rígidas primitivas, como os quadrados, os triângulos e os círculos, mas, 

também, as repetições simples de elementos, as suas justaposições ou os sistemas não relacionados. 

Quanto às heurísticas de carácter positivo – dogmas -, elas devem considerar todas as formas de 

essência parametricamente maleável, as que se diferenciam gradualmente, flexionam e se 

correlacionam de forma sistemática. Ao actualizar as cinco agendas para o impulso do paradigma 

paramétrico, na agenda do Urbanismo paramétrico, Schumacher acrescenta a ideia de profundidade 

relacional: A nossa ambição é a profundidade relacional, ou seja, integrar a morfologia da construção – todo o 

caminho para a articulação tectónica detalhada e a organização interior. O urbanismo Paramétrico pode envolver 

acentuação paramétrica, figuração paramétrica, e capacidade de resposta paramétrica como registros para cumprir a 

sua ambição de profundidade relacional. (SCHUMACHER, 2009: 17)739 

A publicação do artigo de Patrik Schumacher, na revista AD Architectural Design, constituiu um 

primeiro passo para o regresso aos valores da afirmação teórica de um estilo associado a um 

processo de projecto. A consequência directa desta forma de abordagem cumulativa é a publicação, 

entre 2011 e 2012, de The Autopoiesis of Architecture (A Autopoiese da Arquitectura), uma obra de 

matriz tratadística em dois volumes. O livro tenta fazer uma análise abrangente do discurso da 

disciplina, combinando este estudo com uma vontade de sistematização teórica. O objectivo é, 
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deste modo, tal como no passado, a produção de um extenso sistema teórico que se apresente à 

Arquitectura contemporânea como a sua auto-descrição. Segundo Schumacher, a premissa é a 

Arquitectura constituir-se auto-referencial através do seu próprio discurso disciplinar autónomo. 

Ele defende um estilo, que deve partir da tentativa de superação do desenvolvimento de uma 

simples base formal para a Arquitectura, ao abranger um conjunto de obras que se seguem umas 

após outras e, estabelecer afinidades de linguagem entre cada uma, de maneira a que a forma se 

torne diversificada e acabe por ser considerada específica e exclusiva a cada um dos projectos.  

No primeiro dos dois volumes do livro, com o título A New Framework for Architecture (Um Novo 

Enquadramento para a Arquitectura), é introduzido um novo quadro teórico no qual a Arquitectura 

pode analisar e confrontar-se com as condições da maioria dos seus conceitos fundamentais, 

métodos e valores. Schumacher reconhece à teoria arquitectónica um papel de catalisador na 

aceleração do progresso da Arquitectura: A teoria da arquitectura unifica e estabiliza a prática arquitectónica. 

Nos textos dos tratados teóricos, uma prática arquitectónica fixa as premissas dos seus valores, muda os argumentos 

e as conclusões. Desta forma explícita (...) a teoria da arquitectura expõe-se à crítica e a uma maior evolução dialética. 

Como um convite à crítica, a teoria torna-se, assim, um motor para a transformação progressiva da prática. 

(SCHUMACHER, 2011: 33)740 Para ele, a Arquitectura tem avançado como uma progressão de estilos 

com a capacidade para adquirir internamente uma articulação teórica. Uma articulação que fez com 

que a totalidade das teorias arquitectónicas estejam, explícita ou implicitamente, alinhadas com 

estilos particulares. Daí, a necessidade de Schumacher organizar um quadro conceptual para dar 

fundamento às suas propostas teóricas, dentro de um projecto, em que a (...) teoria da autopoiese 

arquitectónica é deste modo uma super-teoria de domínio específico que se localiza dentro da autopoiese da 

arquitectura. (SCHUMACHER, 2011: 58)741 

A Arquitectura opera de forma global, constituindo um sistema universal de comunicação com 

competência para fornecer uma imagem própria com detalhes suficientes, [Fig.93] passíveis de gerar 

o seu auto-reconhecimento e reflectir as idiossincrasias da sua contingência e enraizamento do 

discurso histórico de um modo claro para que o observador escolha, se deve seguir, ou não, as 

suas sugestões. Schumacher considera que a Arquitectura necessita dos estilos para agilizar o 

processo de decisão do projecto e regular o manuseio dos seus critérios de avaliação. Assim, na 

sua racionalidade, os estilos apoiam-se fundamentalmente nas condições de trabalho, restrições 

materiais e tecnológicas, não podendo ser limitados às suas características formais, pois vão definir 

valores estéticos para a Arquitectura e o controle das relações entre forma e função. [Fig.94] A este 

respeito, Schumacher escreve: Os estilos, durante os seus mandatos, definem e especificam os valores estéticos 

da arquitectura. No entanto, eles não estão apenas preocupados com a aparência dos edifícios. Os estilos programam 
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igualmente o tratamento das relações forma-função e, desta maneira, sobretudo o código de utilidade. 

(SCHUMACHER, 2011: 258)742 

O valor da criatividade e tenacidade de um estilo arquitectónico é apanágio de vanguardismo, já 

que, na sua produção prática e teórica, este resume a formação da proposta conceptual e a 

investigação experimental acumulada a partir de determinadas técnicas que na sua origem a 

contemporaneidade tem para oferecer, em consequência da transformação dos processos de 

desenvolvimento civilizacional. 

No segundo volume, A New Agenda for Architecture (Uma Nova Agenda para a Arquitectura), 

Schumacher continua a analisar o discurso da disciplina, propondo uma nova agenda para a 

Arquitectura contemporânea em resposta aos desafios e oportunidades colocados no quadro da 

Hipermodernidade pela evolução social e tecnológica em curso. Possivelmente o mais relevante 

dos dois volumes, pela sistematização dos seus argumentos e a construção de um conjunto de ideias 

unificadas, o volume II, vai terminar reafirmando a credibilidade do Parametricismo, como o novo 

estilo unificador para o século XXI. Logo na introdução, Schumacher alerta para a importância de 

um edifício teórico unificado: Para ser credível, um estilo unificado deve ser apoiado e guiado por um edifício 

teórico unificado que é capaz de integrar grande número de teorias parciais: uma teoria da função social da arquitectura, 

uma teoria da auto-demarcação disciplinar, uma teoria da vanguarda, teoria estética, teoria da mídia, teoria do 

processo. (SCHUMACHER, 2012: 1)743 

Schumacher considera que a teoria da autopoiese arquitectónica incorpora estes factores que 

garantem a sua credibilização, porque o que está em causa, não é nada mais, do que, a reconstrução 

racional selectiva e a sistematização do desenvolvimento discursivo da disciplina, tornadas explícitas 

como teoria unificada e aberta à crítica e à composição criativa. A reconstrução e a sistematização 

são, deste modo, indispensáveis para a orientação coerente de uma prática arquitectónica mais 

inclusiva, capaz de cobrir a totalidade do ambiente construído e os seus desafios de adaptação à 

hodiernidade. A Arquitectura constitui, na perspectiva de Schumacher, um dos grandes sistemas de 

funções da sociedade moderna, operativamente diferenciada. A teoria da autopoiese arquitectónica 

é uma reflexão teórica ou, dito de outra forma, uma auto-descrição da Arquitectura formulada a 

partir do interior de si própria. 

O propósito desta teoria é, por conseguinte, contribuir para o controlo do sentido a dar à 

autopoiese na Arquitectura. Enquanto importante reflexão especulativa, a teoria da autopoiese 

arquitectónica oscila entre os modos descritivos e normativos do processo teórico. Pela 

necessidade de se exteriorizar através da comunicação, ela é, em simultâneo, uma descrição e uma 
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teoria normativa. Ao descrever, conceptualmente, ela está a sistematizar e a reconstruir a 

racionalidade da História da Arquitectura e o contexto do estado actual. Como tal, a teoria agrega 

a conectividade interna fundamental para produzir as suas reivindicações normativas e projecções 

plausíveis. 

Neste processo que é concomitantemente histórico da auto-descrição da Arquitectura, 

Schumacher apresenta alguns dos tratados que na sua opinião foram seminais para 

cronologicamente determinar a evolução da autopoiese da Arquitectura. Um desenvolvimento que 

na opinião de Schumacher surge, (...) no momento histórico em que a dependência das tradições artesanais na 

determinação do ambiente construído foi substituída por uma consciente prática criativa, pela qual, novas ideias foram 

especulativamente elaboradas no reino abstracto do desenho, antes e durante a construção, para, sem descurar a 

relevância da auto-descrição, prosseguir, (...) Além disso, esta prática do projecto inovador através de desenhos 

foi desde o início apoiado por uma prática teórica, segundo a qual, as novas ideias de projecto foram pensadas e 

discutidas por escrito. Esta emergência simultânea do desenho inovador e da teorização foi o Big Bang da arquitectura. 

(SCHUMACHER, 2012: 509-10)744 

Schumacher estabelece um paralelo entre o seu tratado e outros denominados “tratados 

Clássicos”, e que, na diacronia da História representam momentos de auto-descrição madura da 

Arquitectura. Três textos-chave são selecionados para a análise detalhada, em paralelo com o seu 

tratado: De re aedificatoria de Alberti, Précis des leçons d’architecture de Durand e Vers une Architecture 

de Le Corbusier. Schumacher justifica a sua escolha com a nova compreensão epistemológica 

introduzida na disciplina, a reflexão da função social de cada uma das Arquitecturas e a 

argumentação dos princípios, os métodos e os repertórios que orientaram a disciplina no 

cumprimento da sua função, e que, em cada um destes textos estrearam ou representaram um 

estilo arquitectónico dominante na sua época: Renascença, Neoclassicismo e Modernismo. 

A análise dos textos é estruturada por uma grelha conceptual que organiza e sustenta a autopoiese 

da própria Arquitectura, para desta maneira, confrontar directamente a teoria da autopoiese 

arquitectónica com as tentativas anteriores de proporcionar à Arquitectura uma auto-descrição 

abrangente. Com esta operação de correspondência tratadística, surge uma outra oportunidade de 

logicidade auto-inclusiva para a teoria da autopoiese arquitectónica, um ensejo para a teoria através 

de uma nova tentativa, analisar e historiar a essência das suas idiossincrasias mais uma vez, de modo, 

a poder oferecer uma nova Arquitectura com uma nova auto-descrição viável, mas, agora, expondo 

o estilo emergente da época do Parametricismo ao serviço da sociedade global da 
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Hipermodernidade que se detém no presente, recuperando mais o passado do que olhando o 

futuro. 

Sendo o Parametricismo o elemento teórico central do tratado, Schumacher vai dedicar-lhe um 

capítulo. A ideia de que o paradigma paramétrico é responsável pela formação de um novo estilo, 

é escalpelizada ao partir do pressuposto que existe uma convergência global na recente 

Arquitectura de vanguarda, que passa pela convicção da necessidade de manifestação de uma nova 

estilística. Além das características superficiais óbvias de curvilinearidade complexa e das dinâmicas 

metamórficas continuamente diferenciadas, na óptica de Schumacher, o Parametricismo permite 

identificar uma série de novos conceitos e métodos distintos do repertório da Arquitectura Clássica 

e Moderna, o que justifica a sua proposição como um novo paradigma dentro da Arquitectura. O 

novo estilo é um dos constituintes da super-teoria da autopoiese, caracterizando-se por, (...) conceitos 

compartilhados, repertórios formais, lógicas tectónicas e técnicas computacionais, o que reafirma o 

Parametricismo, como o (...) novo grande estilo depois do Modernismo. (SCHUMACHER, 2012: 617)745 

A inovação na Arquitectura prossegue ao evoluir dentro de um estilo, bem como, progredindo de 

um estilo para outro. Os estilos representam, por conseguinte, heuristicamente ciclos de inovação. 

São a síntese dos esforços de pesquisa do projecto no âmago de um empenho colectivo. Por isso, 

os desenhos dos projectos das vanguardas são melhor compreendidos como hipóteses conceptuais, 

quando formulados dentro de um determinado estilo. Schumacher associa a necessidade de um 

estilo que reflicta o potencial da Arquitectura contemporânea, à sua idoneidade para inovar, apoiado 

em práticas metodológicas de projecto: O estilo serve como um programa de pesquisa que autoriza uma série 

sistemática de experiências projectuais. (SCHUMACHER, 2012: 618)746 

Os estilos entendidos como programas de pesquisa projectual devem orientar a compreensão ou 

a manipulação das funções, mas, também, a correspondente elaboração de formas. Como tal, a 

definição operacional de Parametricismo deve incluir tanto uma heurística funcional como uma 

formal. Isto, porque a essência operativa do Parametricismo baseia-se na simulação digital e nas 

ferramentas de form-finding, o que instrumentalmente facilita a conexão de parâmetros definidos 

por intermédio de regras e lógicas passíveis de identificar no campo natural, mas, de igual modo, na 

criação artificial do campo virtual. 

Schumacher defende a hegemonia do Parametricismo dentro da vanguarda arquitectónica, 

justificando-a com o alegado amadurecimento do estilo ao longo dos últimos 15 anos e a 

participação de uma nova geração de jovens arquitectos que voluntariamente aderiu ao movimento 

                                                
 

745 Patrik SCHUMACHER. 2011. op. cit. 
746 Patrik SCHUMACHER. 2012. op. cit. 



 p.368 

e às críticas gerais formuladas pelo manifesto. Esta longa vaga de inovação sistemática gerada, 

preparou o novo estilo para entrar no mainstream, podendo, como tal, finalmente suceder ao 

Modernismo na tarefa de mudança da fisionomia do ambiente global construído. Segundo 

Schumacher, depois da transição estilística do Pós-moderno e Desconstrutivismo, o 

Parametricismo é o primeiro estilo a enquadrar-se na categoria de época. A teoria deste novo estilo 

de época pressupõe, portanto, uma nova teoria da sociedade e da História que estabeleça uma 

periodização geral distinguindo as épocas sociais. A esquematização dos períodos está 

comprometida com a ideia de que o desenvolvimento da sociedade se faz em distintas fases e não 

de maneira uniforme, num processo contínuo e progressivo, permitindo a Schumacher concluir: 

Esta hipótese é consistente com a ideia fundamental da sociedade como um sistema entendido como uma entidade 

onde os elementos e subsistemas estão funcionalmente integrados e, assim, mutuamente interdependentes de modo 

que sua variação individual é limitada. (SCHUMACHER, 2012: 623)747 

Para Schumacher, cada estilo de época – epochal style – apresenta pelo menos um tratado 

determinante que, como o seu tratado, é capaz de revelar a Arquitectura dentro de um sistema 

específico. Esta evidência, faz do Parametricismo um sério candidato a converter-se no estilo de 

época da era actual - ou seja, o da Hipermodernidade. Ele acredita que a História da autopoiese na 

Arquitectura, em que inclui o Parametricismo, produziu cinco estilos de época durante os seus 

quase 600 anos de evolução auto-determinada.748 A identidade ucrónica dos estilos de época, 

substancia, por consequência, uma ideia de unidade diferenciada entre os períodos da Arquitectura. 

A auto-consciência renovada da História da Arquitectura, proposta por Schumacher, exige a 

revitalização do conceito de estilo e o aprofundamento do fenómeno histórico como forma de 

expressão futura. Cada estilo de vanguarda tem um núcleo de princípios conceptualmente 

entendíveis através da exposição paradigmática do seu potencial. Um entendimento mais eficaz 

quando procura uma analogia com a ciência nos seus procedimentos, como assegura Schumacher: 

A teoria da autopoiese arquitectónica sugere que os estilos arquitectónicos são entendidos de modo mais eficiente 

como programas de pesquisa projectual concebidos por analogia com o método do quadro de modelos dos programas 

de investigação científica. Um novo estilo na arquitectura ou design é semelhante a um novo paradigma na ciência: ele 

redefine as categorias fundamentais, propósitos e métodos de um esforço colectivo coerente. (SCHUMACHER, 2012: 

643-44)749 

Na afirmação do novo estilo de época, Schumacher repudia qualquer empatia com a ideia de 

aceitação do pluralismo de estilos. Um estilo unificado tem numerosas vantagens sobre um 

contexto de fragmentação estilística. Daí, na sua opinião, os objectivos do Parametricismo estarem 
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orientados para a hegemonia e a oposição a todas as outras formas estilísticas. Na presença de um 

projecto urbano que esteja de acordo com os princípios do Parametricismo, a incorporação pós-

modernista, desconstrutivista ou minimalista, apenas cria o pretexto para a interrupção da 

continuidade parametricista e da intensidade das relações. Contudo, o inverso não se observa, pois 

não há nenhum grau equivalente de continuidade no Urbanismo pós-modernista, desconstrutivista 

ou minimalista. Uma realidade que, na afirmação de Schumacher, se torna clara: Na verdade, o 

Parametricismo pode incorporar as condições urbanas vernaculares, Clássicas, Modernistas, Pós-modernistas, 

Desconstrutivistas e Minimalistas e forjar uma nova rede de conexões e continuidades entre um determinado número 

de fragmentos e condições urbanas. (SCHUMACHER, 2012: 648)750 

O Parametricismo está pronto para dominar o mainstream. Por isso, Schumacher está convicto da 

capacidade do Parametricismo para obter variações adaptativas em diferentes condições de 

projecto: Nenhum outro estilo poderia ter alcançado esta coincidência de variação adaptativa às diferentes condições 

do local com um grau tão elevado de coerência genotípica através de essas variantes fenotípicas. (SCHUMACHER, 

2012: 649)751 A partir desta condição de variabilidade, Schumacher oferece uma fórmula para a 

definição conceptual de Parametricismo. O conceito de Parametricismo implica que todos os 

elementos e conjuntos arquitectónicos sejam parametricamente maleáveis. Porém, na sua 

perspectiva, isso significa também, uma mudança ontológica fundamental na estrutura dos 

elementos básicos, constituintes da Arquitectura. Em vez da dependência Clássica e Moderna ao ideal 

(hermético, rígido) das figuras geométricas – cubos, cilindros, pirâmides, semiesferas e esferas, Schumacher 

considera que, (...) as novas primitivas do Parametricismo são animadas (dinâmicas, adaptáveis, interactivas) 

entidades geométricas – splines, nurbs e suddivs – que enquanto blocos de construção geométrica fundamentais para 

sistemas dinâmicos como ‘cabelo’, ‘tecido’, ‘bolhas’ e meta-esferas etc. (SCHUMACHER, 2012: 654)752 

A transferência para o digital dos sistemas tradicionais de pensamento e criação analógica da 

Arquitectura, na perspectiva de Schumacher, tem sido suportada pela importação de processos 

computacionais com origem no desenvolvimento de ferramentas científicas para a simulação. O 

Parametricismo é, por conseguinte, um conjunto de princípios teóricos e técnicos, de valores, 

métodos e objectivos, extraordinariamente dependentes das oportunidades formais e 

organizacionais oferecidas pelo avanço contínuo de novas capacidades por parte desses recursos 

tecnológicos. Uma subordinação reconhecida por Schumacher: O Parametricismo só pode progredir 

através do avanço contínuo e apropriação de técnicas computacionais sofisticadas. (SCHUMACHER, 2012: 669)753 
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Entre as tendências mais vanguardistas da Arquitectura, torna-se cada vez mais comum no seu 

modus operandi, incorporar as técnicas de simulação dinâmica e sistemas de base em agentes, como 

abordagem generativa e morfogenética de projecto. Para Schumacher, hoje é impossível rivalizar 

num cenário de vanguarda contemporânea, sem dominar e controlar o avanço destas técnicas. 

Porém, o Parametricismo não se restringe apenas à ideia do projecto paramétrico. O modo de 

reprodução e as decisões que orientam a evolução do potencial paramétrico, e que, enquanto 

instrumento tem a sua função determinada no plano teórico pela acção de Schumacher, podem ser 

aplicadas noutras situações exteriores, mesmo quando estas, a partida, não integram a agenda do 

estilo: No entanto, a matriz de reprodução e o avanço das técnicas deveriam andar de mãos dadas com a formulação 

de outras ambições e agendas relacionadas. (SCHUMACHER, 2012: 669)754 

Neste segundo volume de The Autopoiesis of Architecture, para injectar novas configurações no 

paradigma paramétrico e estimular o impulso estilístico do Parametricismo, Schumacher amplia para 

7 as agendas apresentadas inicialmente no manifesto de 2008. Ele acrescenta às 5 iniciais, a agenda 

da importante dimensão semântica na Arquitectura – parametric semiology –, e a agenda dos desafios 

ecológicos como oportunidade para o desenvolvimento de adaptações morfológicas a partir de 

parâmetros do meio-ambiente – parametric ecology. Schumacher observa que na teoria da 

autopoiese arquitectónica o valor semântico advém da oportunidade para projectar um sistema 

coerente de significação que prevê a codificação formal e proporciona a interpretação funcional, 

social e de contexto: A criação de significado (codificação ou interpretação) só pode ser alcançado por meio do 

estabelecimento de correlações sistemáticas entre o domínio do significado (tipo de função, tipo social, tipo de 

localização) e o domínio do significante (posição, forma, materialidade). (SCHUMACHER, 2012: 672-73)755 

Já no que respeita ao desafio ecológico na Arquitectura paramétrica, Schumacher reconhece neste 

valor, uma hipótese operativa de trabalho em que as adaptações morfológicas apoiadas nas regras 

dos parâmetros ambientais – exposição solar, temperatura, pressão do vento, precipitação, etc. –, 

podem permitir a redução ou a eliminação de sistemas mecanizados de energia intensiva. Uma 

atitude, que na opinião de Schumacher, tem tanto de inteligência como de convergência com a 

tradição vernacular: Operando com sistemas passivos na base da diferenciação paramétrico permite à arquitectura 

recuperar esta inteligência adaptativa perdida. Há muito a aprender a partir de uma análise cientificamente informada 

das tradições da construção vernácula no mundo. Contudo, as novas ferramentas e técnicas de desenho paramétrico, 

bem como a abundância de dados ambientais disponíveis, permite à arquitectura contemporânea ir além do que era 

possível para as tradições vernáculas. (SCHUMACHER, 2012: 675)756 

                                                
 

754 Patrik SCHUMACHER. 2012. op. cit. 
755 Ibidem. 2012 
756 Ibidem. 2012 
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Nesta que é a segunda década do século XXI, a Arquitectura sem ter ultrapassado ainda alguns dos 

paradoxos que decorreram da intensificação da globalização, olha para a trajectória imprevisível das 

mudanças tecnológicas, económicas, sociais, culturais e históricas, como uma oportunidade para a 

experimentação pragmática dos modelos da sua complexidade, diversidade e variabilidade 

disciplinar. Aproveitando esta conjuntura, Schumacher apresenta a transcendência do pensamento 

hegemónico como a principal referência para a nova Arquitectura, em nome do legado histórico de 

uma Arquitectura dos valores. Ao definir uma estratégia de difusão do manifesto, ao dar 

consistência teórica à sua proposta de paradigma para a Arquitectura contemporânea e, ao aplicar 

as directrizes nas propostas de projecto e investigação paramétrica, Schumacher está a construir o 

lugar lógico e metodológico dos valores, uma espécie de logos próprio, ao partir de um idêntico 

ponto de vista epistemológico que se recusa a pôr em causa o compromisso ontológico com a 

Hipermodernidade. Ele assume que os valores que defende, se fundamentam na heurística da 

produção arquitectónica actual, e que, simultaneamente, eles resultam, também, da sua própria 

compreensão pessoal do mundo. 

A importância da publicação de The Autopoiesis of Architecture, surge, assim, da necessidade de 

adaptação especulativa da Arquitectura à noção de cultura na sociedade global. Nos dois volumes, 

podemos avaliar uma teoria prescritiva de base tratadística que oferece novas, mas, também, 

recupera antigas soluções para a abordagem aos problemas específicos da Hipermodernidade, 

contabilizando as novas normas para a prática arquitectónica. A chancela que garante a credibilidade 

desta nova metodologia de projecto, é dada pela experiência de trabalho e processo de Schumacher 

no estúdio da Zaha Hadid Architects, e pelas suas pesquisas no AADRL - Architectural Association 

Design Research Lab, em Londres. O impacto das quase duas décadas de projectos e de simulações 

em exposição no mainstream, faz com que Schumacher, por vezes, fundamente e valide as suas 

propostas, apostando mais na divulgação das suas imagens do que na racionalidade do resultado da 

exposição teórica. 

O tratado procura ser seminal e transversal, contudo, o interesse da leitura das mais de mil e 

duzentas páginas, reduz-se ao espaço de análise da crítica arquitectónica e académica. Com uma 

estratégia bem articulada, tal como, muitas vezes, vimos neste nosso percurso pessoal pela História 

da tratadística, Schumacher procura fixar um novo quadro conceptual para o sistema 

arquitectónico, recorrendo, para isso, de início ao carácter apologético e expressivo do manifesto 

para a divulgação dos princípios constitutivos do Parametricismo. Além da transgressão 

vanguardista que enfatiza os aspectos estéticos do novo estilo, ele preocupa-se em criar uma nova 

gramática que demonstre a sua capacidade explicativa e, que, desde logo, se caracteriza pela 

facilidade da construção de sentidos e ligações a partir dos textos e das simulações que articulam a 

hipertextualidade no self-media, das trocas interpessoais e comunitárias, descentralizadas e apoiadas 

na utilização da rede do mundo digital. Para dar substância hegemónica à esfera informacional da 
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sua teoria, Schumacher tem necessidade de diferenciar o seu manifesto em relação aos precedentes. 

Apesar disso, ele retoma um conjunto de princípios incorporados nos grandes estilos, mas, que, na 

realidade, confirmam ser referências tangenciais de uma hermenêutica histórica, sem capacidade 

para contornar e matizar a polémica utilização técnica do desenho paramétrico. 

O esforço especulativo de Schumacher não se cinge apenas a promover o debate sobre o novo 

estilo, ele quer criar uma perspectiva que teleologicamente se torne global, mas, ao mesmo tempo, 

deslocada de si mesma. Uma postura que levanta um problema ético e normativo, ao qual 

Schumacher não responde pela dissimulação paradoxal da sua posição sobre os próprios efeitos. 

Ele constrói a imagem de um pensamento que se pressupõe a si próprio, génese do acto de pensar 

no próprio pensamento, ou seja, sem a presença do sujeito que dite os objectivos de um novo 

gosto, e, afirme a quem se dirige e a quem interessa a sua afirmação, enfraquecendo 

indubitavelmente a estrutura do seu sistema teórico. 

Esta imagem de pensamento, reflecte o alinhamento dos valores da crítica de Schumacher com as 

tendências que no interior da cultura-mundo da Arquitectura prezam a presença 

hiperindividualizada da persona-criativa do arquitecto de sucesso, que pelo seu trabalho de 

espectacularização, provocação, mediatização e comunicabilidade da imagem, se tornou vedeta do 

star-system. Uma figura planetária que se expressa, nem sempre de forma isenta, assumindo a sua 

opinião de imediato uma ressonância igualmente planetária. Na Hipermodernidade, ao arquitecto 

da vanguarda já não lhe é exigida apenas a criação de obras que se espera que sejam reconhecidas 

no futuro ou que se oponha às normas institucionais, aos costumes, aos valores estabelecidos, 

exige-se também que trabalhe para comunicar uma imagem, que figure na “bússola da Arquitectura”, 

que esteja sempre presente e hipervisível no mercado global das experiências imediatas da 

Arquitectura emocional. 

A determinação retórica por parte de Schumacher para associar o seu trabalho de experimentação 

e actuação disciplinar com a emergência de um novo estilo arquitectónico, não anula, contudo, a 

percepção de que os princípios formais e funcionais da heurística proposta para o Parametricismo, 

ainda não evoluíram ao ponto de se poder considerar que criaram um modelo generativo original, 

capaz de autonomamente redefinir as categorias fundamentais, os propósitos e métodos de um 

esforço colectivo coerente para a Arquitectura contemporânea. A nova heurística, apenas reforça 

o uso de geometrias complexas geradas com origem nas operações algorítmicas, mas, que, também, 

não estão sujeitas em exclusivo a um processo paramétrico. Porém, no que às agendas diz respeito, 

a sua associação a este tipo de matriz de reprodução, pode apontar direcções para a formulação 

das singularidades de um novo estilo. 

Apesar de todo o esforço teórico de Schumacher, o recurso operativo ao desenho paramétrico, 

não define o Parametricismo como um estilo. A priori, o Parametricismo só encontra na 
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continuidade da forma, na aparência fluída e na curvilinearidade que integra e organiza espaços, e, 

que, em última estância, são intensificados pela utilização da parametrização, o leitmotiv para 

reivindicar o estatuto de novo estilo. Anacrónico na forma como associa o Parametricismo ao 

Modernismo, Schumacher revela o seu pragmatismo na defesa da ideia do estilo unificado, ao realçar 

a importância da atenção às proposições de outros estilos para dar origem a novas redes de 

afiliações. Este modelo de Parametricismo manifesta, assim, uma competência híbrida para associar 

processos, princípios formais e teóricos, com a capacidade de acomodar qualquer expressão 

arquitectónica e de a converter ao seu estilo, para oferecer um vocabulário mais amplo, ainda que, 

na realidade esta hibridização não impeça a emergência de outros projectos autónomos e plurais. 

A imposição estilística não parece ser o principal propósito de Schumacher. A grande maioria dos 

pontos de vista e argumentos expostos podem ser analisados e defendidos sem que se tenha que 

aderir ao compromisso do autor alemão com o Parametricismo. A sua natureza pragmática e a 

especificidade da época de manifestação teórica, distancia-o da tendência histórica à universalização 

e homogeneização arquitectónica, que abjura a coexistência de estilos através da adopção de uma 

atitude crítica, colocando sistematicamente em dúvida a possibilidade da experiência ontológica das 

condições e valores do conhecimento de outras formas de Arquitectura. 

Na reflexão de Schumacher, o Parametricismo é uma resposta epistemológica da disciplina 

arquitectónica ao modelo transdisciplinar de representação do mundo contemporâneo. É uma nova 

sistematização dos recursos intelectuais da disciplina, que ao não se excluir do desenvolvimento 

intelectual geral, adopta os conceitos e argumentos que organizam a complexidade social e a fluidez 

das suas relações para criar um paradigma de representação global que é traduzido e comunicado 

pela linguagem específica de um novo estilo de época, o Parametricismo. Quase que diríamos que 

estamos na presença da vontade de criação de um estilo que dissimula ou anula, em simultâneo, a 

obrigatoriedade da simulação do conjunto de características formais que identificam o objecto 

arquitectónico nesta época de Hipermodernidade.  

Todavia, o vocabulário específico do desenho paramétrico que Schumacher identificado como um 

estilo global, ao ser manipulado no computador em processos de concepção para preservar a 

coerência estilística, variando apenas a complexidade externa e interna introduzidas no objecto, 

está a proporcionar uma variabilidade formal aos projectos, que passa a depender unicamente do 

tipo de dados introduzidos, libertando-os, assim, da dependência a um estilo pré-determinado 

assegurado por uma teoria de domínio específico. 

Ao querer tornar o tema paramétrico admissível e desejado, Schumacher assume o risco de 

transformar o seu Parametricismo, não num estilo de época, mas num instrumento de transição 

com o potencial exploratório de avançar com recursos estilísticos, que vão permitir aproximar a 

prática da Arquitectura de novos imaginários eclécticos, [Fig.95] interessados na inclusão das 
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gramáticas dos estilos arquitectónicos do passado, [Fig.96] nas suas necessidades de resposta ao 

problema da criação de novas linguagens arquitectónicas para o universo tecnocientífico da cultura-

mundo. O Parametricismo pode tornar-se apenas mais um “ismo” na História da Arquitectura, um 

estilo de transição ao serviço dos desígnios do tecno-capitalismo que vê nos novos apores dos 

métodos e processos específicos da computação, os princípios e os valores fundamentais para uma 

época de vigência do tecno-eclectismo global e hipermoderno. [Fig.97] 

Schumacher parece pretender reorientar a Arquitectura e a sua teoria de encontro à ideia da 

periodização histórica. Ao longo dos últimos quinhentos anos, apesar do reiterado propósito de 

ruptura radical do Modernismo, a Arquitectura manteve uma episteme Clássica de aparente 

sucessão de estilos arquitectónicos com a intenção subjacente da criação das noções de origem e 

fim e, dos processos estratégicos de composição. Uma permanente autoridade sobre a 

Arquitectura, que na opinião de Peter Eisenman correspondeu à persistência de três “ficções”: a 

representação, a razão e a história. (EISENMAN, 2008: 233)757 

Nesta tentativa de fazer do Parametricismo um estilo, apesar de lhe termos reconhecido 

principalmente um valor instrumental e transitório, Schumacher, ao materializar uma ideia de 

significado através da representação, ao codificar uma ideia de verdade pela racionalidade e, 

recuperar a ideia de eternidade e mudança recorrendo à História, está a admitir a recuperação 

destas categorias que na diacronia do tempo formaram a manifestação de uma continuidade no 

pensamento arquitectónico sem uma ruptura epistemológico. O Parametricismo e o seu sistema 

abstracto de relações, terá, como tal, uma episteme clássica. 

Prevalecendo esta dúvida epistémica, há, no entanto, uma certeza, The Autopoiesis of Architecture é 

um tratado onde, tal como no passado, se faz uma análise inclusiva do discurso da disciplina, 

combinando o estudo com um desejo de sistematização teórica. Ele regista a práxis da profissão e 

os seus fundamentos projectuais. Dedica-se a encontrar um método e as normas que dimensionam 

os elementos e a composição do todo, para a construção de um novo paradigma viável, que ofereça 

ao homem do século XXI, uma imagem virtual, porventura idealizada, da sua existência 

transcendental. O tratado de Schumacher cumpre, hoje, a tarefa conceptual tantas vezes encenada 

ao longo do discurso polissémico desta tese, e que, na sua resiliência conferiu à Arquitectura a 

responsabilidade de dar a resposta diacrónica às complexidades e contradições da humanidade na 

sua procura por um mundo novo.  

                                                
 

757 Peter EISENMAN. 2008. “O fim do Clássico: o fim do começo, o fim do fim”. In Uma nova agenda para a arquitectura, Kate Nesbitt 
(org.). São Paulo: Ed. Cosac Naify 
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Fig. 92. Zaha Hadid Architects. Masterplan competition. 2008. 
Appur, India. Urbanismo paramétrico 

 

 
Fig. 93. Zaha Hadid Architects. Galaxy Soho. 2009-12. Beijing, 
China. Organização paramétrica 

 

 
Fig. 94. Zaha Hadid Architects. Galaxy Soho. 2009-12. Beijing, 
China. Tectónica paramétrica 
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Fig. 95. Patrik Schumacher Studio. ORN8 autogenous reticulations Project. 
AADRL 2010. Sistema tectónico gótico paramétrico 

 

 
Fig. 96. Patrik Schumacher Studio. ORN8 autogenous reticulations Project. 
AADRL 2010. Sistema tectónico gótico paramétrico 

 

 
Fig. 97. Patrik Schumacher Studio. ORN8 autogenous reticulations Project. 
AADRL 2010. Sistema tectónico gótico paramétrico 
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CONCLUSÃO 

 

A apresentação de um estudo sobre teoria da Arquitectura tem o potencial de mudar a 

compreensão e as posições de uma sociedade sobre a disciplina. Sozinho, pode constituir um 

acontecimento cultural, criador da oportunidade de abertura de uma nova perspectiva especulativa 

sobre a concepção, a cronologia e o julgamento arquitectónico ou, então, de determinar os 

princípios formais e funcionais que orientam e enriquecem o projecto arquitectónico. Numa 

primeira análise, um estudo no campo das relações entre Arquitectura e teoria, comporta sempre 

um juízo poliédrico que consiste na valorização individual da afirmação ou negação/superação de 

uma sucessão de constantes na realização ideal do homem e da sociedade, no interior da realidade 

disciplinar da Arquitectura. Esta realização tem por base, a objectividade da complexidade do 

conjunto de conhecimentos de que se dispõe, da metodologia que se usa, da sua capacidade analítica 

e sintética, mas, de igual modo, a subjectividade da sensibilidade, da intuição e do gosto intrínsecos. 

Ao mesmo tempo, é um exercício que parte do domínio da Arquitectura como um compromisso 

cultural e civilizacional: o aperfeiçoamento da sociedade, o enriquecimento artístico, a sua 

adequação aos novos fins. Por outro lado, esse mesmo estudo encetado enquanto experiência 

pessoal do autor, tem no seu horizonte um derradeiro desejo de divulgação colectiva, de converter-

se num motivo de descoberta heurística publicada, mediatizada e debatida, para, no final, conquistar 

o seu tempo de permanência e autoridade epistemológica no interior da esfera da construção 

histórica, determinada pelos métodos que adopta no texto, as matérias que analisa e, as 

transformações na realidade que constrói a partir da desconstrução da continuidade prévia do 

fenómeno teórico. 

A teoria arquitectónica, na medida em que se caracteriza pela construção de uma interpretação, 

seja nova ou comparada, desenvolve-se vizinha à crítica, à estética e à História. Contudo, esta 

interpretação não pode ser entendida apenas no seu sentido mais imediato e restrito, de promoção 

ou negação de “outras” formas e pensamentos polissémicos na Arquitectura. A missão da teoria 

não tem fim, ela encerra uma complexidade que está impregnada pela comparação das 

problemáticas metodológicas e contradições da sua própria actuação. Constitui, por conseguinte, 

uma actividade que garante um amplo sentido cultural à visão que o homem tem da materialidade 

do seu mundo em permanente construção. Tem como função, interpretar e contextualizar os 

momentos de permanência e revisão epistemológica dos apores da manifestação dos fenómenos 

da Arquitectura na sua adequação a um tempo e lugar históricos e, de como estes podem ser 

entendidos, dentro de um círculo hermenêutico que desvela origens, relações, significados e 
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naturezas. A importância histórica da transmissão desta interpretação especulativa aumenta e 

enriquece nos períodos, em que, por culpa das rupturas epistemológicas originadas pela intervenção 

de outras formas disciplinares, a incerteza e a perplexidade apoderam-se do tempo diacrónico, 

exigindo da teoria da Arquitectura uma atitude resiliente e tergiversante em relação à crise distópica 

produzida no interior da sua estrutura disciplinar. 

Mas para que esta actividade teórica se possa desenvolver, devem produzir-se duas condições 

essenciais: a primeira e, talvez, mais evidente, porque só existe teoria quando subsiste uma crítica 

ou, então, uma noção crítica em relação aos valores pré-existentes. Qualquer actividade teórica na 

Arquitectura requer a substância de um quadro crítico onde se possa deduzir os juízos que 

sustentam as suas próprias interpretações. Simultaneamente, exigisse a toda a crítica que na sua 

experiência se coloque à prova e se exercite previamente no campo autónomo das ideias da teoria. 

Ou seja, dito de outro modo, todo o exercício teórico resulta da colocação em prática de um 

conjunto de valores críticos pelo autor, conformando esses valores, a profundidade e a importância 

cultural da teoria produzida. No caso da teoria da Arquitectura, ela relaciona-se obrigatoriamente 

com os valores que o sentido crítico do autor vai buscar ao mundo do pensamento, da ciência, da 

arte e, mais recentemente, da tecnologia. O juízo crítico na construção do pensamento teórico 

existe, apenas, pela vontade cognoscitiva do sujeito cognoscente, que é, quem, dá corpo e 

autonomia às premissas lógicas que tem na dialéctica do raciocínio o seu valor instrumental. A 

erudição do juízo crítico do autor estabelece, em larga medida, o alcance das finalidades do texto 

teórico ao descrever o espectro da sua aplicação especulativa, no caso da Arquitectura: pragmática 

e semântica, ideológica e programática, funcional e social, expressiva e significativa, sintáxica e 

simbólica, tectónica e tecnológica, contextual e local, ecológica e sustentável. 

Já a segunda condição não é tão evidente. Só há uma autêntica assunção teórica quando existem 

perspectivas divergentes criadas por um universo sistémico e heterogéneo de possibilidades. Na 

realidade, a teoria vinculada a uma crítica dos valores desponta apenas na segunda metade do século 

XVIII, evoluindo ao longo do século XIX, em sede das disputas entre o Neoclassicismo e o Barroco, 

do Pensamento Ilustrado contra o Academismo, das novas prescrições críticas introduzidas pelo 

Romantismo na sua batalha contra o Positivismo, da diversidade de estilos que o Ecletismo oferece, 

pela multiplicidade de origens culturais e artísticas introduzidas. A maturidade teórica da 

Arquitectura surge, em definitivo, apoiada na diversidade interpretativa e na pluralidade que se gera 

com a crise conceptual do mundo unitário da tradição Clássica, sobretudo, por culpa da Revolução 

Francesa e do início do processo de industrialização da economia no século XIX. Neste sentido, na 

nossa exegese hermenêutica, o De Architectura de Vitrúvio e os restantes tratados renascentistas, 

devem ser entendidos como manuais teóricos, sem a presença dos valores críticos, coartando 

assim, outro entendimento que não seja o de formarem parte de um sistema de Ordens e cânones 
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unitários que nunca foi posto em crise pela acção da crítica especulativa, ainda que, se possa 

encontrar neles uma variedade com relativa importância de nuances e interpretações. 

O exercício teórico na Arquitectura, parte de um compromisso teleológico, mas, igualmente, da 

dúvida e indagação, aceitando como tal, de maneira pragmática os erros e as mudanças que lhe são 

induzidos. Daí, talvez a dificuldade de intersecção e adequação permanentes entre os princípios 

directores da acção, por vezes ideológicos, e a necessidade conceptual. Ainda que a obra encetada, 

parta à procura de uma determinação política - como atestamos em alguns exemplos do nosso 

estudo -, as noções transcendentais da dúvida e da indagação, mostram como na constante da teoria 

arquitectónica, os argumentos políticos ou outros com vontade de condução da acção, que de 

forma pouco provável aceitam a dúvida e o erro, se revelam paradoxais e são ultrapassados pela 

vigência do exercício intelectual do autor, que ao conhecer o núcleo do paradigma que pretende 

elaborar, o pode implodir para alcançar com isso, numerosos escolhas com a idoneidade de orientar 

e despertar uma miríade de novos significados e significantes colaterais. 

O desempenho teórico é, também, um trabalho semiológico que ao gerar uma estrutura sistémica 

permite, a partir da sua codificação, a construção de um processo linguístico autónomo, que não 

tem, que verdadeiramente respeitar as condicionantes externas, e que, se volta sobre si mesmo, 

criando uma referência interdiscursiva no texto teórico de sujeição do autor ao passivo da 

enunciação - religiosa, filosófica, política, social, económica, tecnológica ou ecológica -,  não 

impedindo assim o autor, sujeito teórico, de interpelar a narração no âmbito da sua própria 

narrativa. Todavia, se a persecução do exercício teórico, compreende e aceita as transformações 

que ocorreram ao longo dos séculos no interior da “Esfera da História” da Arquitectura, ele deve, 

em simultâneo, ser extremamente preciso e rigoroso com o que concerne à datação do cronos e 

ao aion dos dados da experiência concreta, em tudo o que pode ser comensurável pelo 

entendimento analítico. As observações que se estabelecem por interposição teórica são passíveis 

de mudanças e de interpretações opostas, apesar disso, a época, os protagonistas, as indicações e 

os factos reportados da experiência são intrínsecos e únicos, sem vias contrárias. 

 

O entendimento desta tese não se deve cingir à ideia de um estudo biográfico, bibliográfico e 

histórico sobre figuras e obras na esfera da teoria arquitectónica. Ela é um exercício teórico 

autónomo sobre a natureza da singularidade poética da Arquitectura, em que a autoridade dos 

autores é utilizada como veículo para explorar a psicologia da criatividade artística, para estudar a 

mentalidade e a percepção cívica de um conjunto de criadores integrados em momentos específicos 

da História, e que produziram obras que, ainda hoje, são para nós marcos de referência na 

construção do conhecimento da Arquitectura. A presença do autor foi usada como elemento do 

comentário, mas, também, para interligar acontecimentos e lugares que se relacionaram no racional 
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poético e simbólico da nossa construção interpretativa. A tese está consubstanciada em 

acontecimentos e episódios, cada um anunciado por um título que o antecede, bem como por uma 

espécie de prólogo, onde atribuímos um sentido ontológico e, por extensão, um valor aos 

fenómenos que enquadraram o desenvolvimento do nosso juízo crítico. 

Por vezes, optamos pela compreensão e fluidez do texto citado, mas, sempre, interligado com 

aquilo que queríamos determinar com o mencionado. O texto serviu de guia e, nesse sentido, 

podemos ter acesso à mente do autor e perceber a hermenêutica que o influenciou nas suas 

preocupações teóricas, na sua concepção criativa e nas condições em que desenvolveu a sua 

hipótese, ressalvando os factos que marcaram profundamente o seu universo criativo, a sua 

evolução e aprendizagem, tanto como homem como o sujeito cognoscente da teoria arquitectónica. 

De maneira cumulativa e interligada os episódios ou capítulos da tese, organizam um universo 

narrativo e especulativo que se transforma quando os juntamos como peças de um puzzle, para 

formar o corpus teórico de um trabalho científico capaz de oferecer uma nova e particular 

perspectiva sobre a forma polissémica e resiliente de pensar a Arquitectura. Mais do que meros 

factos históricos, para não serem dispostos como elementos de “museologia descritiva”, estes 

episódios acrescentam sempre a atmosfera que formou a relação da persona-criativa do autor com 

o seu ambiente próximo e o mundo. 

O que os une não é uma lógica apenas cronológica, mas sim, poética, e todos juntos formam uma 

manifestação das contradições e da complexidade da vida e da criação artística, inseridas num 

contexto humano. Os factos históricos só podem ser analisados como influentes de um processo 

teórico a partir do momento que são vistos pelo prisma como foram vivenciados pelo autor. 

Centrados na episteme do tema, compreendemos que estes factos não podem ser generalizados de 

forma redutora e factual, como se tratasse de compilar um manual de História da Arquitectura. A 

transposição para o passado é um processo sempre difícil, não optámos por uma reconstrução 

histórica da tradição pitoresca, envolvida na simbólica dos edifícios mais representativos das épocas 

estudadas, por uma imagem historiográfica estilizada e convencional. Preferimos reconstruir uma 

hipótese de mundo passado real para leitores do século XXI, ou seja, apresentar um mundo em 

que a teoria sendo colateral à prática arquitectónica é, no entanto, confluente, influente e afluente 

de um continuum temporal e cultural e, como tal, não permite que as obras analisadas tenham um 

aspecto de relíquias, de antiguidades. 

Esculpimos o tempo como o vivemos hoje. Não teríamos a possibilidade heurística de escrever 

sobre a evolução da consciência cognoscível na Arquitectura e a compreensão dos valores deste 

conhecimento pela Hipermodernidade, na sua relação charneira com o passado e o futuro da 

disciplina, se fizéssemos uma tese apenas com o comentário a escritos, alguns com mais de 

quinhentos anos. A nossa perspectiva do passado é de facto completamente diferente dos que 
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pensaram e escreveram sobre Arquitectura na ucronia do seu tempo. Mas, as suas ideias são as 

mesmas, ainda que, as interpretemos de formas distintas dos contemporâneos das suas criações. 

No entanto, elas persistem e são os elos de ligação entre os teóricos daquele tempo e do nosso. 

Os textos podem ser vistos apenas como formas de pensamento, mas, estas formas, carregam uma 

visão do humano e de uma certa intelectualidade que permanece viva para nós e, é, por isso, que 

ainda podemos estar próximos das suas obras, nesta necessidade premente de escutar o passado 

quando temos que perscrutar as formas da linguagem futura da Arquitectura. 

Como tivemos oportunidade de observado ao longo da tese, os textos nascem muitas das vezes 

partindo de um contexto de crise, onde o sentimento de identidade e a vontade de criar 

ultrapassando as adversidades são essenciais, mesmo quando estas são postos à prova pela dureza 

e pelos paradoxos da época. No entanto, é descolada dessas vicissitudes, na solidão das suas 

reflexões sobre a Arquitectura, que a força da experiência do autor é única e, a nós, resta 

interpretá-la, ultrapassando e integrando a sua obra, o que a torna singular e fundamental para o 

exercício da nossa própria reflexão teórica. Em todo o caso, esta capacidade de reflexão é sempre 

moldada pelas circunstâncias específicas de aprendizagem e vida do sujeito cognoscente. Quando 

se abandona a escola e os mestres, a necessidade de avançar em direcção um novo patamar de 

conhecimento, exige sempre um salto de fé pessoal. 

Não se pode continuar a defender um conhecimento, sobre a alçada dos princípios que foram 

incutidos por quem de início os ensinou, ao abrir um espaço de oportunidade cognoscível. Há um 

momento em que se tem que acreditar em si mesmo, em que se deve perseguir a autonomia no 

processo intencional da descoberta do desconhecido, para dar coerência reconfigurante ao que se 

aprendeu. Neste processo de compreensão súbita e intuitiva do significado essencial do mundo, os 

textos teóricos conseguem, por vezes, contaminar os que os leem, conquistando as suas confianças 

de forma inabalável, para levar a cabo essa tarefa descomunal e com grande probabilidade de falhar, 

que é, o de poder transformar as estruturas do mundo real, ao construir na Arquitectura um 

universo paralelo de ideias com a capacidade de abrir novos espaços epistemológicos autónomos 

no processo de construção de seu conhecimento disciplinar. Foi exactamente a procura desse 

sentido cognoscente que deu origem, continuidade e carácter teórico-científico a esta tese. 

 

A disparidade das fontes, bem como a complexidade dos factos entrecruzados neste trabalho, tal 

como, já mencionamos anteriormente, faz com que no plano metodológico esta tese seja uma 

proposta teórica verdadeiramente poliédrica. Em nenhum dos momentos da abordagem às 

questões mais relevantes de cada período e autor, assumimos uma postura descritiva neutra. Na 

realidade, o corpo do texto vai de forma sistemática desenvolvendo explicações para os fenómenos 

envolventes com base na correlação directa entre os factos e manifestações heurísticas, sejam, pela 
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mudança dos paradigmas culturais, sociais e políticos, pela introdução de novas tecnologias, ou pela 

peculiaridade histórica e geográfica dos acontecimentos. Para tornar este conhecimento útil e 

aplicável, foram de antemão, considerados os marcos essenciais da delimitação em que se moveu 

toda a reflexão teórica. Estando subordinado epistemologicamente ao contributo proactivo da 

tradução literária, na definição da qualidade dos vários significados a dar à concepção arquitectónica, 

perpassada, continuamente, por afluências resiliências, a abordagem global do tema encontrou na 

perspectiva cultural de liderança da Itália, França, Inglaterra e Alemanha, as constantes, para a 

mensurabilidade e objectivação ponderada da aproximação ao fenómeno polissémico. 

Mas esta persistência não faria sentido se descartássemos uma perspectiva antropológica associada 

à matriz singular dos autores dos textos. Na hora de indagar os traços determinantes da ocorrência 

dos fenómenos polissémicos e resilientes, interessou-nos reconhecer antes os perfis humanos dos 

protagonistas e, só depois, as estruturas sociais, as correntes de pensamento, os sistemas científicos 

e tecnológicos, onde ontologicamente estiveram inseridos. Isto porque, mais do que chegar a 

formular uma teoria abstracta de todo o intervalo polissémico e resiliente em estudo, importou 

conseguir realçar os contornos objectivos de uma antropologia parcial das personas-criativas da 

teoria da Arquitectura até à nossa contemporaneidade. 

Do mesmo modo, no interior do agregado de elementos antropológicos, estando conscientes para 

a importância dos valores na Arquitectura, tivemos como preocupação, realçar as dimensões 

axiológicas e éticas da intervenção dos interlocutores na disciplina arquitectónica. Ao criar uma 

perspectiva axiológico-ética com o objecto final de perscrutar, a razão ontológica e teleológica da 

Arquitectura até ao presente, construímos um continuum teórico que nos ajudou a evitar 

concepções tanto idealizadas como pessimistas do devir hipermoderno e da aparente desorientação 

da resposta da disciplina ao paradoxo da nova estrutura de signos culturais, que fruto da sociedade 

global, converteu o valor universal do fenómeno arquitectónico, em Arquitectura-mundo. Do 

ponto de vista ético, este inventário dos seus valores e contra-valores, permitiu-nos ter uma visão 

optimista do papel reservado à Arquitectura, reiteradamente, declarada em crise, mas, que, tal 

como ficou demonstrado, já nesta década, com a publicação do tratado de Patrik Schumacher, 

continua a ter intacta a sua tradicional aptidão polissémica e resiliente para na avaliação desta fase 

do devir histórico, assumir-se como um marco verdadeiramente significativo dentro do novo 

paradigma civilizacional da perda de sentido e da complexidade do presente. 

Sabemos que a natureza da Arquitectura encontra o seu adequado contraponto na teoria e na 

prática. Do desafio e contraste permanente entre ratiocinatio e fabrica, ars e scientia, lineamenti e 

materia ou desenho e edifício, cria-se uma bipolaridade que permite compreender a Arquitectura, 

ao contar a sua História enquanto ideia e realidade. Ao longo das páginas deste trabalho, construiu-

se, através do estudo erudito e da interpretação sintáxica dos textos, a História dos principais 
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episódios que no universo da experiência moldaram, aprioristicamente, a forma e o pensamento 

teórico da Arquitectura. De facto, esta tarefa hermenêutica de definição e vinculação teórico-

prática, estreou-se com um livro escrito há vinte séculos atrás, o De Architectura de Vitrúvio, mas, 

apenas, pela sua importância seminal na ordenação do corpus teórico na Arquitectura. O verdadeiro 

estímulo crítico para aprisionar no círculo hermenêutico a racionalização, explicação e domínio da 

tradição histórica da teoria arquitectónica, coincidiu com o importante papel de Johannes 

Gutenberg, no século XV, e a sua ajuda determinante ao Renascimento italiano na divulgação da 

palavra dos Antigos. Orientado para dar cumprimento aos momentos mais importantes do 

testemunho escrito na Arquitectura, o nosso texto acompanhou os teóricos que vincularam a teoria 

à necessidade da prática, mas, também, os que sendo teóricos eram, ainda, profissionais da 

Arquitectura, interessando-se pelos aspectos práticos da utilização da perspectiva, da aplicação da 

geometria, das novas técnicas de construção. Ao serviço do mundo, a pragma requereu a theoria e, 

os arquitectos necessitaram das veneradas Ordens, da procura contínua das proporções ideais, dos 

conceitos históricos de simetria, harmonia e perfeição. 

Ao mesmo tempo, este trabalho teve como preocupação o desenvolvimento de outras variáveis 

sobre o tema. Desde logo, nas referidas opções regionais da Itália, França, Inglaterra e Alemanha, 

pela importância das suas contribuições idiossincrásicas na tradição da adaptação da teoria Clássica 

à libertação dos novos potenciais heurísticos na prática arquitectónica. Depois, nas opções 

tipológicas e nas escolhas dos arquitectos “diletantes” e outros não arquitectos, que tendo um 

perfeito conhecimento da teoria dos Antigos, da filosofia, da sociologia, da História, aprenderam e 

deram a conhecer as novas formas de complexidade que poderiam envolver a prática da 

Arquitectura. Por último, ao não esquecer, igualmente, o espaço indefinido de tempo do aion 

cultural, construindo-se a historicidade das novas epistemes, ajudadas pela colateralidade do 

pensamento das outras ciências que com a esteira do racionalismo iluminista, despoletaram o 

método e a razão crítica em substituição da semelhança como o modelo de concepção até então 

predominante. 

O percurso pela teoria da Arquitectura acompanhou as novas linhas reveladas com as mudanças 

introduzidas pelo paradigma científico. O ensino e a formação, a ideologia e a ética, o método e a 

tecnológica, guiaram a leitura da “palavra publicada” nos novos tipos de ensaios, manuais, artigos e, 

mais tarde, manifestos e comentários, que afinal tiveram como programa comum, a substituição da 

milenar linguagem vitruviana sustentada nas semelhanças, por uma criação tipológica moderna que, 

embora, comprometida com História, permitiu, porém, paradoxalmente, a liberdade e autonomia 

definitiva da Arquitectura na sua necessidade de resposta aos valores mutáveis e sempre arbitrários 

das sociedades humanas até à nossa contemporaneidade hipermoderna. 
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Percebendo que nesta estratégia de afirmação dos múltiplos valores críticos da teoria 

arquitectónica, o novo texto unificador poderia converter-se numa figura de retórica da exposição 

de elementos e factos, numa dada sequência para amplificar ou diminuir o significado polissémico e 

resiliente da Arquitectura, a escolha da autoridade dos autores, a opção cronológica e as identidades 

geográficas, foram nucleares e reveladoras da disposição e organização do princípio fundamental 

que orientou epistemologicamente toda a substância do nosso estudo: a de que, a Arquitectura não 

tem um modo único e abrangente de especulação teórica e, como tal, ao ser múltipla e variada, 

também a narrativa sobre ela pode estabelecer numerosos pontos de vista sob a égide de um regime 

de ideias pré-estabelecidas. Na realidade, hoje o conjunto de textos teóricos que tratam de todo o 

envolvimento disciplinar da Arquitectura é excessivamente polimorfo, ao envolver os particulares 

tratados, ensaios, manuais e manifestos; as memórias de projecto e os textos da crítica; a História, 

estética e Urbanismo; as reflexões técnico-metodológicas e uma parafernália de outros tipos de 

formas literárias. 

A tese, ao juntar as abordagens disruptivas e singulares de diferentes autores em diversas épocas e 

locais, construiu uma leitura possível, mas, simultaneamente única, entre muitas outras, da constante 

necessidade de reutilização e actualização dos conceitos essenciais para a definição teórica do 

carácter artístico, científico e tecnológico da Arquitectura. A unidade do conjunto foi assegurada 

pela reincidência sistémica dos conceitos nos autores analisados, que na sua acção criadora singular, 

deixaram clara nos textos, de que forma a teoria arquitectónica foi, na autoridade oficial e histórica 

de cada momento, determinando as estratégias conceptuais para conferir sentido ao ofício de 

projectar e edificar. Dessas sucessivas estratégias, em que, em cada tempo e cada autor, nós fomos 

delimitando e diferenciando o campo disciplinar da Arquitecura, desenhou-se a forma e o 

entendimento da transcendência e permanência ontológica das questões e dos problemas, que uma 

vez interpretados, constituíram o continuum da experiência que permite creditar o nosso trabalho 

como portador de um novo conhecimento e erudição sobre o tema. 

A materialização deste continuum exigiu que tivéssemos que voltar a captar o contexto de afirmação 

da ucronia temporal em que os atributos simbióticos da teoria e da História afluíram, permitindo 

entender o espaço cultural em que o autor escreveu, ao ter em consideração a audiência pretendida 

e as questões a que o autor respondia no interior do campo particular da disciplina arquitectónica 

da época. A interpretação pressupôs sempre uma pré-compreensão, historicamente determinada 

por um horizonte envolvido numa fusão de horizontes, os da resiliência e permanência do passado 

e do presente. Não tivemos em consideração uma suposta pretensão de que a nossa interpretação 

fosse a mais correcta ou melhor do que as interpretações anteriores. A interpretação que 

produzimos foi o nosso “veredicto” sobre o significado original atribuído pelo autor, apoiado por 

interpretações posteriores de outros autores, e que, por conseguinte, poderá estar sujeita a 

revisões futuras. Ao interpretar os textos com esta dimensão epistemológica e importância na 
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História da Arquitectura, na verdade, tivemos que acabar por analisar a nossa pré-compreensão 

tanto quanto a do texto original em si. 

Do ponto de vista hermenêutico, houve a preocupação epistemológico-formal de não questionar 

apenas aquilo que os autores queriam dizer com os textos – uma tarefa que diríamos difícil, para 

não dizer impossível -, mas, o que os textos nos disseram a nós, ou para nós. Isto, porque a escolha 

do sentido do texto de alguns dos autores revelou-se-nos muitas das vezes alegórica ou anacrónica. 

Deste modo, perante o universo alargado da escolha de autores e ao não existir elementos capazes 

de consubstanciar as suas diferentes intenções, o apelo aos pressupostos historicamente variáveis 

da interpretação que incluíam a existência, determinação, acessibilidade e relevância dos propósitos, 

perderam o seu valor preferente entre as opções metodológicas da nossa investigação sobre a 

polissemia e os horizontes da resiliência na Arquitectura. 

O alargamento da hermenêutica às vivências e aos eventos históricos deu suporte a esta nossa 

ordenação metodológica. O significado histórico-fenomenológico de Renascimento, Reforma e 

Contra-Reforma, Absolutismo e Estado-nação, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução 

Industrial e Modernidade, Ideologia e Totalitarismo, Pós-Modernidade e Hipermodernidade, não 

ficou reduzido ao que os autores da teoria arquitectónica, reagindo positiva ou negativamente às 

mudanças quiseram dizer delas, ou, ainda, ao que significaram estas respostas para a audiência que 

lhes era contemporânea, pela sua incapacidade comum de auto-identificação da realidade global. A 

visão diacrónica da realidade global e a versatilidade dos argumentos, permitiram que a nossa 

interpretação dos textos num processo de progressiva maioridade, superasse gradualmente o 

estado de menoridade que historicamente as inevitáveis tutelas religiosas, metafísicas, políticas, 

ideológicas, tecnológicas, exerceram sobre os autores na hora de se defrontar com a realidade da 

Arquitectura para compreendê-la melhor. 

 

Entre o De Architectura de Vitrúvio e a The Autopoiesis of Architecture de Patrik Schumacher há uma 

distância de tempo superior a vinte séculos. Neste intervalo, cada um dos outros autores estudos, 

teve a peculiaridade de se defrontar com uma realidade global a partir da sua experiência existencial, 

procurando compreendê-la ao dar-lhe sentido através de um desejo de sistematização teórica. 

Tratou-se de uma tentativa de aprisionamento total de uma concepção ou ideal, que versava sobre 

todos os âmbitos da realidade da Arquitectura, centrada nos seus núcleos primordiais da 

experiência e significado: o conceptual, o metodológico e a instrumental. Esta versão inclusiva de 

afirmação, constituiu, assim, uma tarefa, um meio ou “modalidade” peculiar e sensível de 

compreensão do mundo, segundo o acentuar do princípio mais estático de espaço físico – Cosmos 

– ou, então, mais dinâmico de espaço indefinido de tempo – aion -, ao fazer incidir sobre a realidade 

global da experiência, a precedência de um núcleo sobre os outros. Ao ver alterada sucessivamente 
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as definições desta realidade global, a Arquitectura que tradicionalmente ocupou uma posição 

central no significado da epistemologia da própria realidade, entrou de forma concomitante, em 

crise, acompanhando as mudanças nos diferentes paradigmas, de onde, todavia, como demonstra o 

nosso estudo, saiu sempre reforçada pela sua capacidade resiliente ao dominar uma ou outra 

“modalidade”, em sintonia com um princípio mais estático ou dinâmico e, pela presença de um 

núcleo que conseguiu primazia na sua relação com a nova realidade global. 

Neste contexto, os diferentes períodos na História da Arquitectura que na sua atribuição de um 

significado à realidade global, tiveram que se confrontar com a ideia das figuras do paradigma 

cêntrico; cosmocêntrico, antropocêntrico, policêntrico, deram lugar à afirmação de uma nova etapa 

civilizacional, em que a tecnologia ao assumir a condução do mito do progresso contínuo, suplantou 

a ciência. Referimo-nos à Hipermodernidade, que enquanto paradigma não tem o centro em lado 

nenhum, ou seja, atomiza-se e é “tecnoexcêntrico”, sem aparente conexão com os modelos 

históricos, mas, que em simultâneo e paradoxalmente, é criador de novos valores. Valores estes, 

dependentes da análise e da crítica do sujeito arquitectónico. Encontrando na História e na tradição 

a justificação para a heurística conceptual dos seus modelos, gerados, metodologicamente, pela 

sequência finita de instruções bem definidas e sem ambiguidade dos algoritmos em ambiente 

computacional e, que, de modo instrumental, podem ser divulgados como manifestos e ensaios 

polissémicos de uma forma de pensamento da Arquitectura à procura de uma nova orientação 

axiológica e ética, neste presente-global de confiança instável, flutuante e variável do imediato que 

encontra no labirinto virtual das redes digitais o seu espaço de afirmação. 

Esta trabalho científico elaborado no âmbito da teoria da Arquitectura, embora procure dar uma 

resposta completa aos objectivos estabelecidos com a escolha do tema, agora que está concluído, 

revela limitações que decorrem da incapacidade real de reduzir unilateralmente a complexidade 

que envolve as hipóteses de demonstração do seu objectivo heurístico. A nossa busca de soluções 

alternativas e originais a partir da observação do Estado da Arte da teoria arquitectónica, quando 

ela disciplinarmente exprime, igualmente, uma vocação transdisciplinar, determinou pela natureza 

interpretativa, especulativa e antecipatória, que o nosso referente teórico, se afirme, mais na forma 

como delineia a integração dos elementos da intelecção que articulam o conjunto das problemáticas 

do tema, do que, na delimitação de um marco geral de referência. 

Por norma, a recorrência das problemáticas na teoria da Arquitectura, demandam soluções 

conceptuais em que as questões são intelectualmente problematizadas pela filosofia. Isto, porque 

na sua dimensão catalisadora e antecipatória a teoria tem uma permanente necessidade de 

questionar as origens e limites da Arquitectura. O nosso estudo é de natureza mais interpretativa 

e especulativa. Procuramos a relação da História com os autores do facto teórico e o potencial 

antecipatório que os problemas relativos ao seu significado e expressão cultural, comportam como 



 p.389 

modelo, para a revisão crítica das novas teorias que na nossa contemporaneidade, oferecem uma 

explicação aos aspectos não analisados ou não explicados da disciplina, devido ao paradoxal 

desfasamento diacrónico, entre tecnologia e Arquitectura, imposto pela Hipermodernidade. 

A epistemologia das questões que disputaram a nossa atenção, de facto, acabou por limitar o campo 

de acção do estudo. A visão que construímos, expõe uma unicidade dos espaços de afirmação 

teórica - Itália, França, Inglaterra e Alemanha –, dos períodos de manifestação dos fenómenos 

históricos, mas, também, dos atributos da personalidade, formação, experiência profissional dos 

autores dos textos estudados. A escolha foi intencional e garantiu o nosso encontro com um 

universo de tendências contraditórias e sintagmáticas, que na sua concomitância, ajudaram a 

demonstrar a incessante capacidade reconfigurante e recombinatória da natureza disciplinar da 

Arquitectura, que nos momentos de crise, teve sempre a aptidão heurística de modificar a sua 

gramática, de modo a manter o conjunto dos princípios elementares que a qualificam como arte, 

ciência e, mais recentemente tecnologia. 

Não obstante a força dos argumentos usados na tese, o nosso posicionamento a respeito das 

relações polissémicas e resilientes da teoria e prática arquitectónica com a sociedade e o mundo, 

excluiu, por opção, outros espaços e formas de pensar a Arquitectura. Desde já, no interior das 

fronteiras da Eurásia, em zonas como a Escandinávia e Leste Europeu, ou então, nas realidades 

nacionais como a Espanha, Holanda ou Japão, espaços de cultura com tradição histórica na escrita 

e discussão da Arquitectura. De fora, ficaram também os Estados Unidos, porventura, hoje, o 

principal espaço ontológico da experiência e inovação na teoria da Arquitectura e, a América Latina, 

grande responsável pela premente inclusão das experiências urbanas das Ciências Humanas - 

sociologia e antropologia - no debate arquitectónico, como consequência das suas reflexões sobre 

a especificidade das problemáticas contemporâneas provocadas pela alteração das dinâmicas da 

composição dos territórios humanizados. 

Por último, é igualmente importante fazer uma reflexão sobre a ausência de um dos espaços de 

afirmação teórica, candidato natural a fazer parte deste estudo da polissemia e resiliência 

arquitectónicas. Referimo-nos à opção de excluir do trabalho uma perspectiva sobre a fronteira 

disciplinar e a constituição teórica da Arquitectura como arte, ciência, ofício e actividade intelectual, 

em Portugal. A nossa tentativa inicial de introduzir uma reflexão crítica sobre o discurso histórico 

da Arquitectura portuguesa, esbarrou com a enorme dificuldade hermenêutica em se conseguir 

uma harmonização sincrética com o potencial unitário de conjunto, formado pela selecção dos 

outros espaços de discussão, periodização e afirmação pessoal. De facto, a condução da investigação 

confirmou a desarticulação entre a hipótese de desenvolvimento de uma análise integrada do 

fenómeno português e a substância do corpus teórico presente nas problemáticas e nos objectivos 

do estudo. 
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Os novos valores aportados à teoria da Arquitectura nacional, com raras excepções, chegaram pela 

via indirecta da cópia acrítica e sem qualquer significado interpretativo verdadeiramente original, 

dos conteúdos produzidos na tratadística europeia. Num espaço cultural reduzido e periférico, os 

poucos manuais de Arquitectura identificados publicados em Portugal, revelaram-se imprecisos na 

transposição canónica e, por conseguinte, a priori sem interesse para a construção temática do 

continuum teórico deste trabalho científico. Isso, porque os precursores e escassos arquitectos 

portugueses matizados por uma decadente formação académica e estilística, não tiveram o impulso 

inovador para desenvolver uma reflexão disciplinar capaz de originar os conteúdos necessários para 

uma interacção de debuxo inconformista com o meio profissional, académico e cultural. Uma 

atitude genérica, excessivamente passiva, que levou a que a teoria arquitectónica fosse olhada em 

Portugal com descrédito e tradicional reserva até ao início do século XX. 

Esta observação sobre as insuficiências na análise histórica e interpretativa da discursividade na 

Arquitectura portuguesa, aponta os caminhos para um futuro estudo de aprofundamento do tema. 

Concluído este doutoramento, a possibilidade de inventariação e cronologia sistemática, mas, 

também, a preocupação com a interpretação crítica dos factores que envolveram a produção 

teórica em Portugal, constituem uma prioridade de estudo a desenvolver no âmbito de um futuro 

plano de investigação pós-doutoral. A obtenção dos conhecimentos e competências, metodológicas 

e científicas, geradas com carácter disciplinar no interior desta tese, formam um suporte 

instrumental essencial na experiência da acção para a identificação e resolução das problemáticas 

futuras. Uma nova identidade de investigação, viverá obrigatoriamente entrecruzada pelo valor 

ontológico da hermenêutica dos denominadores comuns que construíram o objecto de estudo e 

definiram a delimitação do campo epistemológico desta tese. A hipótese do uso de uma 

metodologia já ensaiada, não obstante, as inevitáveis vicissitudes que envolvem sempre o estudo de 

um novo espaço teórico, permite-nos acreditar na sua capacidade de conferir um conjunto de 

qualificações práticas, com implicações na estrutura desta “arte” de dirigir o espírito na investigação 

da verdade que envolve a teoria da Arquitectura, como sistema de pensamento. 

Terminamos esta tese com um comentário de Lévi-Strauss sobre um estudo seu, e que, de algum 

modo, resume o modesto mérito que perseguimos com o nosso trabalho: Para validar o nosso esforço, 

não me parece necessário que lhe esteja assegurado gozar durante anos e nos mais mínimos detalhes uma presunção 

de verdade. Basta que se lhe reconheça o modesto mérito de ter deixado um problema difícil em menos mau estado 

do que se encontrou. (LÉVI-STRAUSS, 1964: 15)758 

Evidentemente, esse é, também o nosso desejo. 

                                                
 

758 Claude LÉVI-STRASS. 1964. Mythologiques. Le cru et le cuit, Paris: Plon 
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CRONOLOGIA DOS TRATADOS, ENSAIOS E MANIFESTOS 

 
A UTILIDADE DA TRATADÍSTICA NA ARQUITECTURA 

 

30 a.C. 
De Architectura Libri Decem 

MARCO VITRÚVIO POLIÃO 

 

O COMENSURÁVEL NOS TRATADOS ITALIANOS DO SÉCULO XV AO XVII 

 

1462-64 
Trattato d’architettura 

ANTONIO AVERLINO, detto il FILARETE 

1485 
De re aedificatoria 

LEON BATTISTA ALBERTI 

1537-75 
I sette libri dell'architettura 

SEBASTIANO SERLIO 

1562 
Regole delli cinque ordini d’architettura 

GIACOMO BAROZZI DA VIGNOLA 

1570 
I quattro libri dell’architettura 

ANDREA PALLADIO 

1615 
L’idea dell´architecttura universale 

VICENZO SCAMOZZI 

1737 
Architecttura civile  

GUARINO GUARINI 

 

A FORMULAÇÃO TEÓRICA FRANCESA ATÉ AO SÉCULO XVIII 

 

1567 
Le premier tome de l’architecture 

PHILIBERT DELORME 
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1673 

Les dix livres d’architecture de Vitruve, corrigés et traduits (ed. rev.1684) 

CLAUDE PERRAULT 

1675-83 
Cours d’architecture 

FRANÇOIS NICOLAS BLONDEL 

1702 
Mémoires critiques d’architecture contenans l'idée de la vraye et de la fausse Architecture, 

MICHEL DE FRÉMIN 

1706 
Noveau traité de tout l’architecture 

JEAN-LOUIS de CORDEMOY 

1753 
Essai sur l’Architecture 

MARC-ANTOINE LAUGIER 

1765 
Observations sur l’Architecture 

MARC-ANTOINE LAUGIER 

1771-77 
Cours d’architecture civile ou traité de la décoration, distribuition et construction des Bâtiment 

JACQUES-FRANÇOIS BLONDEL 

1781-93 
Architecture, essai sur l’art 

ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉE 

1804 
L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la législation 

CLAUDE-NICOLAS LEDOUX 

 

A EXPLORAÇÃO TEÓRICA ALEMÃ DO SÉCULO XVI AO XVIII 

 

1548 
Vitruvius Teutsch... erstmals verteutscht ... 

WALTHER HERMANN RYFF 

1555 
Von den fünff Sülen. Grundtlicher Bericht und deren eigentliche contrafeyung nach Symmetris-
cher ussteilung der Architectur 

HANS BLUM 

1602 
Beschreibung einer Reiß ... in Italiam 

HEINRICH SCHICKHARDT 
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1602 
Newes Itinerarium Italiae ... 

JOSEPH FURTTENBACH 

1711 
Fürstlicher Baumeister, Oder Architectura Civilis ... 

PAULUS DECKER 

1721 
Entwurff Einer Historischen Architectur 

FISCHER VON ERLACH 

1764 
Geschichte der Kunst des Alterthums 

JOHANN JOACHIM WINCKELMANN 

1771-72 
Von Deutscher Baukunst 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

1771-74 
Allgemeine Theorie der Schönen Künste 

JOHANN GEORG SULZER 

1782-87 
Briefe über Rom ... 

CHRISTIAN TRAUGOTT WEINLIG 

1788 
Baukunst 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

1793 
Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente 

KARL PHILIPP MORITZ 

1795 
Baukunst 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

 

A EXPERIÊNCIA TEÓRICA INGLESA DO SÉCULO XVI AO XVIII 

 

1516 
Utopia 

THOMAS MORE 

1563 
First and Chief Groundes of Architecture 

JOHN SHUTES 

1624 
The Elements of Architecture 

HENRY WOTTON 
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1625 
Essays, Of Building (n.º 45) 

FRANCIS BACON 

mid-1670s-? 
Tracts V; Discourse on Architecture (ed. 1881) 

CHRISTOPHER WREN 

1715-25 
Vitruvius Britannicus 

COLEN CAMPBELL 

1716-21 
The Architecture of A. Palladio, in Four Books 

GIACOMO LEONI 

1728 
A Book of Architecture, containing Designs of Buildings and Ornaments 

JAMES GIBBS 

1728 
An Essay in Defence of Ancient Architecture; Or, a Parallel of the Ancient Buildings with the 
Modern ... 

ROBERT MORRIS 

1732 
Rules for Drawing the Several Parts of Architecture ... 

JAMES GIBBS 

1734-36 
Lectures on Architecture 

ROBERT MORRIS 

1739 
An Essay upon Harmony as it relates chiefly to Situation and Building 

ROBERT MORRIS 

1756 
A Complete Body of Architecture 

ISAAC WARE 

1757 
Designs of Chinese Buildings 

WILLIAM CHAMBERS 

1788 
Plans, Elevations, and Sections of Buildings 

JOHN SOANE 

1791 
Treatise on the Decorative Part of Civil Architecture 

WILLIAM CHAMBERS 
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1793 
Sketches in Architecture 

JOHN SOANE 

1810-36 
Royal Academy Lectures 

JOHN SOANE 

 

ENTRE A TÉCNICA E A ARTE. A FRANÇA DO SÉCULO XIX 

 

1788-1825 
Encyclopédie méthodique 

ANTOINE-CHRYSOSTOME QUATREMÈRE DE QUINCY 

1800 
Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes... 

JEAN-NICOLAS-LOUIS DURAND 

1801-12 
Recueil de décorations intérieurs 

CHARLES PERCIER; PIERRE FRANÇOIS L. FONTAINE 

1802-19 
Précis des leçons d’architecture 

JEAN-NICOLAS-LOUIS DURAND 

1803 
A Architecture Civile 

LOUIS-AMBROISE DUBUT 

1823 
Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts 

ANTOINE-CHRYSOSTOME QUATREMÈRE DE QUINCY 

1832 
Dictionnaire historique d’architecture 

ANTOINE-CHRYSOSTOME QUATREMÈRE DE QUINCY 

1854-68 
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle 

EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-le-DUC 

1863-72 
Entretiens sur l’architecture 

EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-le-DUC 

1899 
Histoire de l’architecture 

AUGUSTE CHOISY 
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A CONSTRUÇÃO TEÓRICA ALEMÃ NO SÉCULO XIX 

 

1792 
Geschichte der Baukunst der Alten 

CHRISTIAN LUDWIG STIEGLITZ 

1801 
Archaeologie der Baukunst der Griechen und Römer 

CHRISTIAN LUDWIG STIEGLITZ 

1803-35 
Das Architektonische Lehrbuch 

KARL FRIEDRICH SCHINKEL 

1819 
Die Welt als Wille und Vorstellung (ed. rev. 1844) 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

1834 
Beiträge zur Geschichte der Ausbildung der Baukunst 

CHRISTIAN LUDWIG STIEGLITZ 

1834 
Vorläufigen Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten 

GOTTFRIED SEMPER 

1835 
Vorlesungen über die Ästhetik 

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 

1851 
Die vier Elemente der Baukunst 

GOTTFRIED SEMPER 

1852 
Wissenschaft, Industrie und Kunst: Vorschläge zur Anregung nationalen Kunstgefühles 

GOTTFRIED SEMPER 

1860-63 
Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten 

GOTTFRIED SEMPER 

1889 
Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen 

CAMILLO SITTE 

1894 
Moderne Architektur (ed. 1902) 

OTTO WAGNER 
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O SENTIDO ÉTICO NA TEORIA INGLESA DO SÉCULO XIX 

 

1836 
Contrasts: or, A Parallel between the Noble Edifices of the Middle Ages and Corresponding 
Buildings of the Present Day; shewing the Present Decay of Taste 

AUGUSTUS CHARLES PUGIN 

1841 
The True Principles of Pointed or Christian Architecture 

AUGUSTUS CHARLES PUGIN 

1849 
The Seven Lamps of Architecture 

JOHN RUSKIN 

1851-53 
The Stones of Venice 

JOHN RUSKIN 

1881 
The Prospects of Architecture in Civilization 

WILLIAM MORRIS 

1888 
The Revival of Architecture 

WILLIAM MORRIS 

1890 
News from Nowhere 

WILLIAM MORRIS 

 

A EMANCIPAÇÃO CONCEPTUAL DA ARQUITECTURA MODERNA 

 

1889 
De Plaats die de Bouwkunst in de Moderne Aesthetica Bekleedt 

HENDRIK PETRUS BERLAGE 

1898 
Das Prinzip der Bekleidung 

ADOLF LOOS 

1898 
Die alte und die neue Richtung in der Baukunst 

ADOLF LOOS 

1904 
Gedanken über Stil in der Baukunst 

HENDRIK PETRUS BERLAGE 
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1908 
Grundlagen und Entwicklung der Architektur 

HENDRIK PETRUS BERLAGE 

1908 
Ornament und Verbrechen 

ADOLF LOOS 

1910 
Architektur 

ADOLF LOOS 

1911 
Stedenbouw 

HENDRIK PETRUS BERLAGE 

1914 
Manifesto dell'architettura futurista 

(11Luglio 1914) 

ANTONIO SANT'ELIA; FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

1923 
Vers une Architecture 

LE CORBUSIER 

1924 
Urbanisme 

LE CORBUSIER 

1925 
Ce Salon d’Automne 

(L’Esprit Nouveau, n.º 28) 

LE CORBUSIER 

1926-27 
Il manifesto del Razionalismo italiano 

(Rassegna Italiana) 

GRUPPO 7 

1931 
Per un’architettura italiana moderna 

(La Tribuna, 23 Marzo) 

GIUSEPPE TERRAGNI 

1931 
Caro Guardiano 

(rascunho ao artigo para La Tribuna, 23 Marzo) 

GIUSEPPE TERRAGNI 
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1931 
Architettura di Stato 

(L’Ambrosiano, 11 Dicembre)  

GIUSEPPE TERRAGNI 

1936 
La costruzione della Casa del Fascio di Como 

(Quadrante n.º 35-36) 

GIUSEPPE TERRAGNI 

1943 
Entretien avec les étudiants des écoles d'architecture 

LE CORBUSIER 

1955 
Modulor 2 

LE CORBUSIER 

1966 
Voyage d'Orient (edição póstuma) 

LE CORBUSIER (Charles-Édouard Jeanneret) 

 

DA MODERNIDADE CRÍTICA À HIPERMODERNIDADE 

 

1948 
Saper vedere l'architettura 

BRUNO ZEVI 

1950 
Storia dell’architettura moderna 

BRUNO ZEVI 

1951 
Walter Gropius e la Bauhaus 

GIULIO CARLO ARGAN 

1958 
Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries 

HENRY-RUSSEL HITCHCOCK 

1960 
Storia dell’architettura moderna 

LEONARDO BENEVOLO 

1960 
Theory and Design in the First Machine Age 

REYNER BANHAM 

1966 
Complexity and Contradiction in Architecture 

ROBERT VENTURI 
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1970 
La Speranza Progettuale: Ambiente e Società 

TOMÁS MALDONADO 

1971-79 
Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes 

MICHEL RAGON 

1973 
Modern Movements in Architecture 

CHARLES JENCKS 

1976 
Architettura contemporanea 

MANFREDO TAFURI; FRANCESCO DAL CO 

1977 
The Pleasure of Architecture 

(Architectural Design 47, n.º 3) 

BERNARD TSCHUMI. 

1980 
Modern Architecture - A critical view 
KENNETH FRAMPTON 

1980 
Dopo l’Architettura Moderna 

PAOLO PORTOGHESI 

1982 
Modern Architecture Since 1900 

WILLIAM J. R. CURTIS 

1984 
The End of the Classical: the End of the Beginning, the End of the End 

(Perspectiva: The Yale Architectural Journal n.º 21) 

PETER EISENMAN 

1988 
Storia dell ́architettura contemporanea 

RENATO de FUSCO 

1988 
Architecture from Without: Body, Logic and Sex 

(Assemblage 7) 

DIANA I. AGREST 

1992 
Architecture in Europe since 1968: Memory and Invention 

ALEXANDER TZONIS; LIANE LEFAIVRE 

1993 
Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX 

JOSEP MARIA MONTANER 
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1996 
Architecture after Modernism 

DIANE GHIRARDO 

1998 
Architecture: choice or Fate 

LÉON KRIER 

2000 
The World of Contemporary Architecture 

FRANCISCO ASENCIO CERVER 

2000 
Building a New Millennium 

PHILIP JODIDIO 

2001 
Twentieth-Century Architecture 

DENNIS P. DOORDAN 

2004 
The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture 

MIQUEL ADRIA; BEN CAMPKIN; CELINE CONDORELLI (orgs.) 

2005 
Get Off of My Cloud 

WOLF D. PRIX 

2007 
Atlas. Global Architecture circa 2000 

LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO (org.) 

2009 
Yes is More. An Archicomic on Architectural Evolution 

BIG, BJARK INGELS GROUP 

 

A SUBJECTIVIDADE NA PROBLEMÁTICA DOS VALORES 

 

2009 
Parametricism - A New Global Style for Architecture and Urban Design 

(AD Architectural Design - Digital Cities, Vol. 79, n.º 4) 

JOSEP MARIA MONTANER 

 

2010 
Arqueologia de los diagramas (Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, n.º 1) 

JOSEP MARIA MONTANER 

2011 
The Autopoiesis of Architecture: A New Framework for Architecture 

PATRIK SCHUMACHER 
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2012 
The Autopoiesis of Architecture: A New Agenda for Architecture 

PATRIK SCHUMACHER 

2014 
Del diagrama a las experiencias, hacia uma arquitectura de la acción 

JOSEP MARIA MONTANER 

 

 


