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Levado pela minha desejosa vontade, vagueio para ver 

a grande cópia das várias e estranhas formas feitas pela 
natureza artificiosa, retorcendo-me ainda mais por 
entre os sombreados escolhos, cheguei à entrada de 
uma grande caverna, ante a qual, fiquei assaz estupe
facto e ignorante de tal coisa, os meus rins dobrados 

em arco, e posada a mão cansada sobre o joelho, e 
com a direita fiz sombra às pestanas baixas e fechadas; 
e continuamente dobrando-me aqui e ali para ver se 

dentto se discernisse alguma coisa; e isto vetando-me 
a grande obscuridade que lá dentto havia. E tendo 
estado <assim> demoradamente, súbito crescem em 

mim duas coisas: medo e desejo: medo pelo ameaçan

te e escuto antro, desejo de ver se lá dentro houvesse 
alguma coisa milagrosa. 

LEONARDO DA VINCI, Código Arundel 155 R 

E entre ambos <o Jardim e o Fogo> reina um limbo e no 
seu' cume estarão homens que reconhecerão <beatos e ré

ptobos> pelos traços, e saudarão os companheitos no Jar
dim: «Que a paz esteja convosco!», sem poder nele entrar, 
mesmo se o desejassem. Mas, quando os seus olhares se 

voltarem para os companheiros do Fogo, dirão: «Ú Se
nhor nosso, não nos juntes com os injustos». 

Alcorão VII 44-47 

Se, de facto, alguém pusesse algo colorido sobre a pró
pria vista, não poderia ver; desse algo o trampàrente 
é movido - por exemplo o ar - e com este, que é 
aquele que contém, é movida a faculdade de sentir. De 

facto, é absurdo dizer, como o faz Demócrito, que, se o 
vazio fosse o meio, se veria distintamente até uma for
miga no céu. Na verdade, ver advém da faculdade sen
sitiva que sofre algo; se é imposs(vel <que a visão ad

venha> da própria cor enquanto é vista <então> resta 

<que advenha> do meio, <portanto> é necessário que 
algum meio exista. Se fosse vazio, não só nada de dis
tinto mas nada de todo seria visto. 

AruSTÓTELES, De Anima 419 a 12-21 



~odas as traduções são minha responsabilidade excepto quando indicação em contrá
no. Qualquer edição portuguesa usada foi , quando necessário, aproximada do original. 
Por vezes nos passos traduzidos proponho, como auxiliar de sentido, acrescentos entre 
< > e comentários entre [) . 
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Ainda que o florentino disegno ocorra já com um significa
do preciso em escritos do «umanesimo voigare», tanto em poesia 
como, de maneira especializada, na primeira literatura artística I , 
é s6 com Leon Battista Alberti que o vocábulo assume a acepção 
semântica de «ciência» ou «disciplina», tal como o conhecemos. 

Do desenho, Alberti exigira um quadro te6rico preciso, equi
valente ao que se espera de uma gramática, exactamente como 
tinha procedido para a escrita com a sistematização do florentino 
na sua Grammatichetta2

• As bases de tal intenção foram esboçadas 
no seu tratado De Pictura (para as artes «a mais antiga expressão 
te6rica do Quatrocento»3), composto em duas versões, vulgar e 
latina, respectivamente em c. 1435/36. Aí o desenho surge como 
base fundamental para a prática da pintura, e aí, em diálogo e 
confronto com o «antigo», se apresentam «as regras e o sistema das 
artes figurativas»4. Nesse tratado, Alberti nega também o uso que 
ao desenho se vinha dando nas botteghe, ou oficinas corporativas, 
como estudo das proporções e das temáticas do passado através 
de modelos estereotipados desvinculados da pr6pria naturezas. 

Lorenzo Ghiberti, contemporâneo e com a mesma afinidade 
com a disciplina, refere, por sua vez, nos seus Commentarii de 
1447, uma «teorica dei disegno»6, um desenho te6rico aparenta
do às ars liberalis excluídas das botteghe. Segundo ele, o artista 
«moderno» já não pode prescindir de se tornar «perito da escrita 
e mestre de geometria, que conheça tantas hist6rias ou que dili
gentemente tenha ouvido filosofia, e seja instruído em medicina, 
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e tenha ouvido astrologia, e seja douto em perspectiva e ainda 
perfeitíssimo desenhador, consciente do que seja o escultor e o 
pintor - concluindo -, o desenho é o fundamento e teoria destas 
duas artes>/ . Tanto o lado prático do desenho como este, de cariz 
teórico, tornam-se para Ghiberti num campo imprescindível no 
qual convergem os mais diversos saberes e onde o artista poderá 
conhecer as leis e aspectos intrínsecos da criação. Foi com estas 
motivações (<<com grandíssimo estudo e disciplina»8) que ele pôde 
fundamentar a «licença» que recebera em 1425 para construir, se
gundo um seu projecto pessoal, a porta Este do Baptistério de San 
Giovanni de Florença9• 

A atenção e a exigência que estes «autores» depositavam agora 
no desenho, no seu aspecto de «fondamento e teorica» das artes, 
permitia que o contexto artístico do seu tempo acedesse final
mente ao âmbito de projectação, até aí delegado apenas a teólogos 
e eruditos. Este é o momento exacto, a primeira parte do Quatro
cento, em que se assiste à passagem do desenho de arte mecânica 
a liberal. Com Alberti - seu porta voz e quem exige que se dirija 
antes de mais ao vulgo ' O -, finalmente deixara-se para trás uma 
época, ainda confusa e sem lei, na qual, o mérito das obras, para 
além do tema representado, recaía sobretudo nos materiais usa
dos e seu esplendor e, muito raramente, na qualidade do trabalho 
levado a cabo pelo artista, mero instrumento servil e anónimo II. 
Tinha-se superado uma época em que o desenho era apenas um 
dos meios mecânicos auxiliares para a realização das obras figura
tivas pelas demais ars mechanictR. em uso nas oficinas. 

Ao desenho, antes de Alberti, delegava-se a função preliminar 
dos «esquissos preparatórios» - em pintura, até mesmo sobre 
as obras, p. ex. com as sinopie na parede, como esboços que pre
paravam a imagem dos frescos -, com os quais os comi tentes 
podiam avaliar as encomendas in loco e, eventualmente, pedir 
reajustamentos ou modificações ' 2. 
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Com Alberti o desenho está no centro da sua prática, já «não 
contém em si nada que dependa do material»'3 e é apurado e 
orientado para a sua qualidade projectual. Com este trata-se de 
«prescrever as formas na alma e na mente excluindo qualquer 
matéria», ou seja, de alcançar «uma certa e constante prescrição 
concebida na mente (concepta animo), feita de linhas e ângulos 
aperfeiçoada por uma mente e engenho eruditos» 14. Portanto, Al
berti recusa o preconceito de um desenho como simples «auxiliar 
gráfico», dependente unicamente do gosto ou das ordens de um 
mecenas ou patrono, com o qual o artista-executor, nas vestes 
de artesão, faber ou mestre-de-obras medieval, evita, na execução 
final, o erro. 

O desenho, com a sua capacidade de dar a ver e de estudar o 
«projecto» e as leis íntimas que governam e produzem a natureza, 
permite agora, ao invés, que o arquitecto, o escultor ou o pin
tor, eles mesmos, operem como auctores - como projectistas ou 
criadores, indivíduos capazes de engegno, i.e., de exercitar os séus 
próprios poderes intelectuais nas encomendas que recebem. Trata
-se da descoberta de um novo horizonte que administrava, mes
mo se dissimuladamente, a produção das mais diversas artes l5• É 
com esta ordem de razões que, cerca de um século e meio depois, 
Francisco de Holanda dirá que o desenho é a «raiz de todas as 
sciencias»'6, ou que Giorgio Vasari o proclamará «pai das três ar
tes nossas, a Arquitectura, a Escultura e a Pintura, que procedendo 
do intelecto extrai de muitas coisas um juízo universal»'? 

Esta nova atitude perante o desenho tornará assim possível, 
p. ex. - da parte dos artistas -, resgatar as leis «objectivas» da 
visão, delegadas até aí à Optiké ou Perspectiva - a «ciência da 
visão» -, i.e., um ramo da medicina que em época medieval, em 
estreita relação com a teologia'8, incidia tanto na cura do «espírito 
visível» como nos estudos fisiológicos da estrutura do globo ocular 
e na mecânica da visão (figs. 1 e 2) 19; ou, como adiante veremos, 
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nos estudos sobre a alma e a inteligência humana. Tratava-se, para 
os novos artistas, de participar num debate complexo e diversifi
cado que durava há séculos e que oferecera, em especial com os 
estudos de Al-Hazen20

, algumas das bases para os desenvolvimen
tos que o desenho, como lugar de projectação, veio a assumir no 
Renascimento. 

Porém, para lá da Óptica e do percurso acidentado que levou 
à resolução «empírica» da representação de objectos no espaço 
(fig. 3)21, na viragem desta nova mudança epistemol6gica, levada 
a cabo por artistas e de que o desenho é um dos mais firmes tes
temunhos, está Filippo Brunelleschi (fig. 4) - amigo de Alberti, 
que lhe dedica a versão vulgar do seu De Pictura. «Dele - diz 
Antonio Manetti - nasceu a regra, que é a importância de tudo 
aquilo que se fez desde aquele tempo até hoje.»22 

Com Brunelleschi, a Óptica abandona o carácter «redentor» 
ou «curativo» e assume o de regulação das relações proporcionais 
entre objecto e imagem, uma espécie de ciência das proporções 
entre os diferentes tipos de imagens, calculadas matematicamen
te e já desvinculadas da esfera teol6gica. Em confronto com a 
perspectiva natural e empírica (naturalis sive communis)23, a da 
Óptica durante o Baixo Medievo, surgia agora, com os novos 
autores, uma perspectiva artificial (artificialis) - a perspectiva 
linear moderna -, representação construída segundo um esque
ma geométrico preciso e já não banhada pela providência nem 
submissa, nos seus elementos pr6prios, a qualquer factor imposto 
por vínculos iconográficos. 

Mesmo se a aplicação deste novo sistema de representação con
tinua a depender das encomendas da corte ou da igreja, a pr6pria 
representação, como «regra», s6 dependia agora, intrinsecamente, 
da visão do homem ante a obra: no seu campo não se expunha ape
nas o dado da criação, este era agora ordenado a partir do campo de 
visão do observador in loco e, por tal, em termos estruturais, des-

vinculado de uma dimensão estritamente teológica. Deste modo, 
mesmo se ainda dissimulada pela carga semântica ou valor dos 
objectos e temas representados, a perspectiva apresenta-se como 

«visão humana». ' 
Como dizia Manetti, Brunelleschi tinha sido o primeiro a de-

monstrar esta «regra» através de um dispositivo que possibilitava 
visualizar, in loco, um edifício antes da execução. Tratava-se de 
uma tabuinha de madeira, onde se desenhava o projecto a execu
tar, no centro da qual se abria um pequeno furo; era através deste 
que, num momento posterior, com a tabuinha virada de costas 
para o observador, ao olhar para um espelho à frente - reflectin
do, face a face, o desenho da tabuinha -, se via ante si o edifício, 

ou seja, a obra in loco com as proporções reais24 . 
A autonomia do artista relativamente aos fortes vínculos que 

o tinham submetido à igreja, às cortes, a mecenas e patronos, po
deria parecer resgatada, no entanto, como assinala e exemplifica 
Johan Huizinga, «ao grupo de mestres, ricos de personalidade, que 
estavam ao serviço das cortes de Flandres, Berry e Borgonha, não 
s6 alternava a pintura de quadros com o iluminar manuscritos e 
cobrir estátuas de policromias, eles deviam também pintar escu
dos, bandeiras e desenhar trajes para torneios e cerimónias»25 . 

* 

No legado escrito de Albertj26 o termo disegno ocorre pela 
primeira vez na versão vulgar do De Pictura2

?, exactamente no 
momento em que ele inicia a descrição das três fases da activi
dade do pintor (circumcriptio, compositio e luminum receptio) , 
introduzindo-o, ao verter o latim, como um auxiliar em termos 
semânticos do vocábulo circunscriptio. Onde na versão em latim 
se lê «circumscriptio aliud nihil quam fimbriarum notatio», na vul
gar lê-se «la circonscrizione e non altro che disegnamento deltorlo»; 
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no entanto, na tentativa de verter «sola circumscriptio plerunque 
gratissima es!», Alberti precisa e acrescenta a seguinte indicação 
fundamental «sola una buona circonscrizione, cioe uno buono di
segno, per sé essere gratissimo».28 

Com ambos os termos Alberti refere-se às «linhas subtilmente 
feitas, que quase não se deixam ver (. .. ) <que> se demasiado apa
rentes, não demonstram ser margem da superfície mas fissura, e 
eu não desejarei prosseguir circunscrevendo senão no percurso da 
orla; em algo assim afirmo que muito se deva exercitar»29. Trata-se 
de denotar a primeira fase do processo de construção da pintura, 
«a que descreva o andar em torno da orla»30, sem a qual as duas 
fases seguintes não têm grandiosidade; e, acrescenta Alberti, «não 
é raro que uma boa circunscrição a sós, isto é, um bom desenho, 
seja só por si agradabilíssimo»,31 deixando em aberto a possibili
dade da sua completa autonomia. 

O latino circunscriptione - derivado de circumscribere, um 
composto de circum e do verbo scribere -, indica o «traçado em 
torno» a alg0

32
; um composto que facilmente se poderia verter 

como «delineamento». Na contÍrtua tentativa para apurar seman
ticamente o seu âmbito, que vinha pouco a pouco constituindo
-se numa verdadeira e autónoma disciplina, Alberti, na sua obra 
principal, os dez livros do De Re kdificatoria, recorre a um tercei
ro termo que cobre o campo que circunscriptio tentava sem suces
so indiciar. Trata-se precisamente de lineamentum, que veio assim 
a completar o sentido da noção e que denotava agora a função de 
«atribuir aos edifícios e às partes que os compõem uma posição 
apropriada, uma exacta proporção, uma disposição conveniente e 
um ordenamento harmonioso, de maneira a que toda a forma da 
construção repouse inteiramente no desenho (lineamentis) »33. 

Com lineamentum Alberti vertia e desenvolvia, para o seu con
texto linguístico, um termo técnico fundamental no De Architec
tura

34 
de Vitrúvio - ichnographia35 • Tratava-se de uma noção for-
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jada do grego que para Vitrúvio significa «o paciente uso contínuo 
do compasso e do esquadro, através da qual se obtém as discrições 
da forma da área [ou planta] do edifício»36. A ichnographia era 
um dos três aspectos que compunham uma das partes primárias 
da Arquitectura, a dispositio37 - «a justa colocação das coisas e 

d . ~ al'd d 38 um resultado elegante o operar composlçoes com qu 1 a e» . 
Definição que parece corresponder já, inteiramente, à descrição 
que Alberti dera de lineamenta. Giorgio Agamben, porém, num 
estudo em que analisa o grego oikonomla -literalmente «orde
namento», «governo», «administração» ou «gestão da casa» - e, 
especificamente, o uso que lhe fora dado pela Teologia, denuncia 
a esfera em que a dispositio, seu exacto correspondente latino, 
ainda permanece activa: a economia. Na acepção que segue, e que 
remete para o mecanismo básico que Vitrúvio usa, a dispositio é 
«gestão da casa de Deus», a ordem ou administração providen
cial que hoje se traduz na «actividade de governo do mundo»39. 
De modo a isolar a forma que este governo assume, Agamben 
cita a dada altura o seguinte passo do Specimen Academicum de 
(Economia Naturae de Lineu, escrito em 1749: «por economia da 
natureza entendemos a sapientíssima disposição (dispositio) dos 
seres naturais, instituída pelo Criador soberano, segundo a qual 
estes tendem a fins comuns e exercitam funções recíprocas. Todas 
as coisas contidas nos limites deste universo celebram a alta voz 
a sabedoria do criador» - passo que, no contexto do presente 
estudo, é bastante elucidativo. 

É notável a correspondência com o que Estaban Lorente diz 
acerca do termo usado por Vitrúvio - algo que permite começar 
a perceber o que aí está efectivamente implicado: «a planta, como 
ideia primeira da criação do espaço, foi no princípio património 
de Deus, daquele que ditou as medidas aos seus representantes 
na terra; e de seguida passa a ser património destes, dos que deti
nham a autoridade religiosa ou política.»40 Um processo evidente 
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na passagem das Tábuas da Lei para as mãos de Moisés (fig. 6). 
Deter a icnografia ou a planta - o que pode ser entendido como 
aquilo a que Agamben chama de máquina que administra - é 
deter um plano ou engenho de governo, equivalente à Escritura 
enquanto desenho de lei; é deter algo que autoriza uma participa
ção na esfera que gere, medeia e influi directamente no processo 
de criação, de distribuição e execução - instituindo, determi
nando e salvaguardando a distância entre criador e criatura41. 
Linear, melhor, delinear é assim, nesta acepção, a manutenção da 
«linha de separação» não-visível entre tais entidades; fronteira que 
não deve ser violada sob risco de graves penas. 

A testemunhar esta esfera de mediação, ou «mecanismo» que 
governa (e cria) a linha austera, que perpetuamente conserva e 
executa o desenho da providência, estão a liturgia, a iconografia e 
a mímesis, que a mantêm e fixam num preciso sistema de represen
tação. Em termos didácticos, tal engenho de mediação surge nas 
representações da autoridade - nas mãos de patronos, pontífices, 
nobres ou santos, está a «escritura», o «modelo», a «maqueta do 
templo» ou outro grande edifício (figs. 7 e 8). A figura do Redentor 
- simultaneamente, engenho que medeia e a própria «planta», 
«modelo» ou «exemplo» que distingue e divide -, é ela mesma, 
talvez, o desenho de maior eficácia que a mecânica iconográfica 
cristã criou (fig. 9) e continua a exibir desde que em 787, com o 
Segundo Concílio de Niceia, se concluiu o áspero debate que se 
tinha gerado em torno da iconoclastia42- um momento nuclear 
visto que fixou para a imagem o seu estatuto definitivo. 

Será só a partir do século XIII que um mero fober acederá ao 
dispositivo, não para o destruir ou para com ele se investir da 
função de mediador, mas para se assumir ele mesmo como auctor, 
demiurgo. É o caso de Hugo Libergier, o «arquitecto» da Catedral 
de Reims, que aparece na lápide da sua tumba com a «maqueta» 
na mão (fig. 10). Ao lado das obras edificadas ou a edificar, quem 
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detém o «modelo» já não são apenas santos e patronos; entre eles 
há agora poetas, arquitectos, escultores. 

Porém, entrevendo a vaidade e irreverência que começava 
a nascer na comunidade dos artistas, Alberti, muito depois do 
seu tratado juvenil, avisa: «a exibição de modelos coloridos, ou 
tornados atraentes com pinturas, indica que o arquitecto já não 
pretende simplesmente representar o seu projecto mas, por ambi
ção, atrair pelo aspecto o olho de quem vê, distraindo a mente de 
um ponderado exame das várias partes do modelo para enchê-lo 
de maravilha. É melhor, então, que não se façam modelos im
pecavelmente detalhados e luzentes, mas nus e simples, a fim de 
fazer sobressair a agudez da mente e não o zelo da execução»43. 
A distinção entre executor e criador tinha de ser salvaguardada; 
o projecto como inteligibilidade pura era a única garantia para o 
artista de se manter do lado liberal das artes. 

Como notou von Schlosser, esta possibilidade de troca de 
posições e comportamentos entre fober e auctor, torna-se parti
cularmente evidente a quem estuda a literatura artística italiana 
que nasce por volta do Trecento: ela era conduzida não por hagió
grafos ou historiadores, mas pelos próprios artistas. Eles escrevem 
e pensam sobre as suas práticas e as dos seus colegas. «O artista 
figurativo toma a posição já não de mero mecânico, mas sim de 
igual, nos anais da glória municipal, lado a lado com os homens 
de Estado, patronos, eruditos e poetas.»44 Este processo de troca 
e de transferência de poderes é todavia lento e complexo e nunca 
se dará definitivamente. Como testemunho de tal complexidade 
está um fresco de Giorgio Vasari no Pallazzo Vecchio de Florença, 
na sala de Cosimo «ii Vecchio»,45 onde se vê Cosimo como supe
rintendente das obras da igreja de San Lourenzo, ante o qual estão 
Brunelleschi e Ghiberti que, mesmo tendo o «model!o di legname» 
da igreja nas mãos, lhe prestam homenagem e vassalagem (fig. 11). 
Noutro exemplo disto, também no Pallazzo mas na sala de Leão X, 
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realizado pelo nórdico Giovanni Stradone Oan Van der Straet), 
Bramante mostra ao Papa, rodeado e venerado pelo povo, o pro
jecto em papel da Igreja de San Pietro em Roma; ao fundo vê-se a 
Igreja ainda em construção. 

Em todas estas variantes, mesmo nas mais complexas (figs. 
12 e 13), é o próprio dispositivo que se mantém inalterado (fig. 
14): um campo de representação inteligente e/ou exemplar que 
medeia ou funda, como linha invisível, uma relação (sem esta
belecer, porém, uma ligação) entre a natureza e Deus, a socieda
de e o artista, a execução e o plano ou ordem46• A separação ou 
«não ligação» entre estes campos deve aqui ser entendida como 
indispensável; dela advém a necessidade de mediação que exige 
distância e uma postura de «observância», ante o exemplo, já que 
o conhecimento, ou a sua eventual possibilidade, são apenas «ac
toS» temporários de inteligência - relação com Deus. Mediar 
é, nesta acepção, manter e governar, através de um mecanismo 
de relação invisível (que, repito, nada liga), uma separação irre
parável - que em âmbito testamentário corresponde à fractura 
ontológica que a queda do Éden ou o pecado original instaurara 
nas criaturas. É desta condição que se toma o Evangelho como 
um modelo ou oikonomia dos signos, factores de «proveniência» 
que orientam para Deus. 

* 

Para lá desta esfera estritamente teorética ou teológica, o dese
nho mantém-se entre as duas acepções prosaicas que evitam que 
se erre na execução de uma obra: ora assumia o seu lado «gráfico» 
de esboço, através dos «esquissos» preparatórios - como «dese
nhamento da orla» (circumscriptio) que precede a «composição 
dos planos» (compositio) e a «modelação dos corpos na luz colori
da» (/uminum receptio); ora era uma actividade ideativa que trazia 
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à mente do artista a «imagem» como «representação pictórica» 
(istoria) que, se clara e distinta, o guiava na fase de realização da 
pintura, escultura ou construção. 

Em ambas as acepções, porém, tal como Alberti aconselhava 
aos seus leitores contemporâneos no De Pictura (que dita tam
bém uma espécie de cânone para o futuro), o desenho permanece 
sobretudo como instrução para o artista: um treino ou actividade 
«que afirmo que muito se deva exercitar» e que permitia, neste 
caso ao pintor, saber «em que modo pode seguir com a mão aqui
lo que com a inteligência terá compreendido»47. Algo de análogo 
dirá Leonardo da Vinci, anos depois: «aquilo que existe no uni
verso por essência, presença ou imaginação <o pintor> tem-no na 
mente e depois nas mãos»48. Este mesmo mecanismo de «media
ção», que através do exercício ou do treino administra a própria 
actividade do artista, situa-se, no quotidiano, num contrato que 
se estabelece continuamente entre a mente e as mãos. 

É a partir desta sua «vocação» pedagógica que a historiografia 
colocará o desenho como «auxiliar» das disciplinas, ou como um 
dos motores principais que há-de governar as nascentes «acade
mias» de arte durante o maneirismo ou tardo-renascimento -
plasmadas do modelo platónico que, através de Marsilio Ficino (e 
da tertúlia em torno a si), ia ressurgindo (<<antiqua Academiam re
surgentem»), exactamente no período em que Alberti desenvolvia 
as suas investigações -, e é sob tal vocação que Vasari há-de reali
zar a sua Accademia deI Disegno, instituída por Cosimo I em 1563. 
Porém, é importante não esquecer que, durante o Quatrocento, 
contemporaneamente ao «ressurgimento» de matriz ficineana, 
cristã-platónica, que dera origem a esta tipologia de academias, se 
assegurava ainda - por exemplo em Pádua, Veneza, em Pavia ou 
em Bolonha -, uma outra revolução filosófica. 

Iniciada principalmente na Faculdade das Artes [liberais] em 
Paris, séculos antes, essa tinha-se desenvolvido em torno da des-
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coberta do inteiro corpus aristotélico (agora com novas edições 
para latim e revisões das existentes), dos seus comentários - em 
especial os de Teofrasto, Temístio, Alexandre de Mrodísia, mas, 
sobretudo, os de Averróis - e da tratatística grego-arábe me
dieval, na maioria das vezes, embebida numa híbrida síntese de 
neoplatonismo com esse corpus, em especial nas obras de Alfarabi, 
Avicena ou de Algazel. Como escreve Sergio Bettini, referindo-se 
a este complexo legado no Renascimento italiano, «a civilização 
véneta, no seu conjunto, não manifesta certamente uma matriz 
platónica, mas antes de tudo uma aristotélica. Não foi uma civili
zação idealista, mas prática; não do ser, mas do ser-aí.»49 

Em 1962 - quando o aristotelismo no Renascimento era ain
da um campo de estudos praticamente inédito, excepto entre um 
minúsculo círculo de estudiosos que se desenvolve em redor da 
Universidade de Pádua -, Paul Oscar Kristeller, um dos maiores 
especialistas de Ficino, afirma numa conferência nessa universidade 
que «enquanto humanismo e platonismo sempre foram considera
dos movimentos característicos do Renascimento, e por isso as suas 
fontes medievais só foram estudadas recentemente, o aristotelismo 
apresenta-se tão claramente como continuação do período medie
val que a maior parte dos historiadores do Renascimento o despre
zaram como um resíduo pouco importante da idade precedente, 
repetindo, sem exame, as mesmas acusações e inventivas dos seus 
inimigos contemporâneos. Por outro lado os historiadores da filo
sofia medieval dirigiram a sua atenção quase exclusivamente para o 
pensamento dos séculos XII e XIII, e sacrificaram voluntariamente 
a dita escolástica decadente dos séculos seguintes ao desprezo dos 
seus inimigos. Ou seja, começamos só agora, graças às investigações 
de Nardi, de Randall e de outros, a perceber e a apreciar o verdadei
ro significado histórico do aristotelismo do Renascimento»so. 

Alberti, que estudara precisamente em Veneza, Pádua e Bolo
nha, não ' poderia não desenvolver, de algum modo, a herança e 
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riqueza inerente àquele substrato filosófico de matriz aristotélica 
a que Kristeller se refere - este lado está no interesse «prático», 
igual ao «teorético» (desvinculado de doutrina teológica), patente 
nos seus estudos, de que o De Pictura é só um exemplo. Algo 
muito similar se passa em Leonardo - certamente o expoente 
máximo do paradigma que se inicia com Brunelleschi, mas por 

ele levado muito alémsI. 
Enquanto que nos estudos de cariz platónico ou neoplatónico 

o que parece interessar são os resultados - «objectos» sensíveis ou 
inteligíveis, que a actividade ideativa do desenho oferece (espe
cialmente a do acesso à «Ideia») -, ou a determinação das artes e 
técnicas que os obtêm - sistematizadas nas teorias posteriores de 
Francisco de Holanda, Giorgio Vasari ou, como tantos acreditam, 
de Federico Zuccaro -, contrariamente, tanto em Alberti como 
em Leonardo, o mais importante parece ter sido a necessidade 
de desenhar o nexo ou o mecanismo da passagem de uma esfera 
à outra, assim como as próprias «possibilidades» e «actividades» 
desse mecanismo. Logo, o interesse está, exactamente, tanto nas 
afecções da alma como no uso da «inteligência» (ou, em último 
caso, no seu usofruto), o ingenium, e na sua peculiar forma de 
ser - no transitus de potentia ad actum -, e não nos frutos (<<de
sígnios») que nela advêm. É com estas considerações que se torna 
compreensível a estima de Alberti por Brunelleschi, o ideador 
daquele famoso dispositivo da visão - a tabuinha com o furo 
_, que permitia ver imagens tridimensionais in loco, com uma 
superfície bidimensional: não interessava propriamente o que se 
via, mas a possibilidade que o dispositivo oferecias2. 

Porém, tal atitude não prevalece. Ao abandonarem-se as pre
tensões de base, o desenho assume, quase exclusivamente, com a 
marca cristã-(neo) platónica do laboratório teórico de Ficino, a sua 
Theologia Platonica, a função de aparelho que sub-repticiamente 
administra o campo de produção das artes - Ghiberti toma-o 
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já como seu «fundamento», Vasari, depois, como «pai» delas, de 
Holanda, pouco antes deste, como sua «raiz». O desenho torna
-se, através da sua forte vocação pedagógica, um «instrutor» que 
adequa ao «bem desenhar», formando e hierarquizando uma gama 
complexa de funcionários próprios. Através da sua capacidade 
demiúrgica, por outro lado, torna-se também uma disciplina que 
possibilita ao artista tornar-se génio, o que é capaz de deter em si 
a «Ideia» e de fundar uma maneira. Como escrevera Kristeller, no 
seu opus magnum sobre Ficino, a propósito dos pressupostos que 
gerem estas novas atitudes e orientações, tal filosofia «tem como 
fim conduzir os homens à beatitude de acordo com a religião 
cristã e servir assim de instrumento necessário ao desenho eterno 
da divina providência»53. 

II 

A ideia de desenho desenvolvida durante o Renascimento orien
tou-se em grande parte, portanto, por uma instituição teológica de 
cariz providencial- acomodada na e ordenada pela relação entre 
criatura e criador, obra e ideia, sensação e intelecção, corpóreo e in
corpóreo, singular e universal, indivíduo e comunidade. Enquanto 
mediador de interstícios o desenho surge como um operador pri
vilegiado que articula relações e separações entre proveniências já 
instituídas e os signos que as especificam ou determinam. 

O termo florentino, disegno, com o qual se escreveram, nesse tem
po, os primeiros tratados onde o desenho assume a acepção de ciência 
ou de teoria, deriva do denominativo designare, um verbo latino com
posto do prefixo de-, que lhe denota, precisamente, «proveniência», 
e signum, substantivo que corresponde a «rasura», «marca», «tipo», 
«grafo», «corte», «ferida»54. Portanto, designare indica tanto a acção 
de mostrar algo de algo (em geral, a «ideia» ou «essência»), constituin
do-se na «relação» - daqui a intrínseca implicação com a mimesis ou 
com a «semelhança» (homoiótes) antigas, espelhadas na Vulgata: <fa
ciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram»55_, como a 
acção de incidir56

, que abre, marca ou inscreve e que, instituindo-se 
como linha de «separação», tem também o significado de distinção 
e diferenciação - «não vim trazer paz, mas espada; porque vim a 
separar ... », assim diz Jesus em Mateus 10,34-35. 

Na acepção que o Renascimento lhe dá, o desenho evoca uma 
. . )57 espécie de «sacramento» (<<sacramentum est sacrae rez szgnum» ou 

«investidura», que denota - no vestígio ou traço do que se consa-
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grou, converteu ou investiu - a proveniência do acro de incisão 
que irreversivelmente marcou; uma tomada de posse irrevogável, 
instituída a partir de um plano incorpóreo, anestésico, comuni
tário, um sacrum secretum, como p. ex. o é, a seu modo, o rito 
baptismal (ou o funerário). No quarto livro das Sentenças - de
pois da Bíblia o livro mais comentado no ocidente medieval e 
percursor das futuras Summae da Teologia medieval58 -, dedi
cado aos signos, De Doctrina Signorum, Pedro Lombardo escreve 
que «o sacramento é uma forma visível de uma graça invisível 
(sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma) »59. 

Estamos assim ante um regime que pode conter várias implica
ções: jurídico-económicas, com o cunho de moedas60; genealógicas, 
com a tatuagem (chegando às de teor eugenético, com a numeração 
dos corpos nos Lager); ou, iniciáticas, com, p. ex., a circuncisão, 
dita, precisamente por Agostinho, «signaculum iustitiae fidei» , um 
«sinal da justa féé 1

• Esta última, como se pode observar no latim, 
radicou-se numa terminologia que pertence à ordem etimológica 
que analisámos em Alberti, cujo «sentido primário [do seu termo 
base] é sem dúvida "encerrar nos termos de um contrato ou de um 
raciocínio capital", daqui cirumscriptiõ»62. 

A tão debatida «liberdade do Homem», como das suas prá
ticas, não advém assim, de se ser ou não auctor, aquele que se 
presume escolher por si, capaz de deliberar63, mas antes, como se 
verifica já no tempo de Péricles, da dependência ou da pertença 
a uma confissão, comunidade, grupo ou família. Diz Émile Ben
veniste que «em latim e em grego, o homem livre *{e)leudheros 
define-se positivamente pela sua pertença a uma "famílià', a uma 
"estirpe"; como o prova, em latim, a designação das "crianças" 
(bem nascidas [de boas famílias]) como liberi: nascer de boa es
tirpe e ser livre são o mesmo. ( ... ) À pertença ao grupo - de 
família ou de amigos [como ensinava a tradição germânica] - o 
indivíduo deve não só o ser livre, mas também o ser si <mesmo>>> , 

concluindo que cada membro do grupo «não descobre o seu "si" 
<mesmo> senão no <estar> "entre-si"»64. 

Na base desta «experiência de liberdade», o desenho apresenta
-se tanto como a insígnia ou a marca que investe ou institui um 
sujeito - integrando-o ou excluindo-o como crente ou ignorante 
- determinando-o em relação a uma matriz comunitária, a um 
calendário e a uma hierarquia de ordem providencial ou confes
sional, fora da qual não existe senão como herético, profano ou 
ban(d)ido. 

* 
Em 1607, Frederico Zuccaro65, um dos últimos maneiristas 

romanos - num tempo em que o Renascimento era já apenas 
eco -, no seu tratado L1dea de' Pittori, Scultori et Architetti, lê a 
etimologia de desenho do seguinte modo: 

«Que Di-segn-o seja signo do nome de Deus é evidente por 
si só, como se pode ver nas próprias letras sem outra de
claração. No sentido em que as duas primeiras e a última 
demonstram abertamente o nome de Deus66

: argumento 
da sua dignidade e grandeza, e querendo englobar ulterior
mente as outras quatro, que no meio deste nome Di-segn-o 
reflectem, não nos maravilhemos da sua singular faculdade, 
e sua significação, que nos mostra ser verdadeiro signo de 
Deus em nós.» 67 

Trata-se de uma tradição artística, vinculada por premissas 
teológicas (mesmo se aqui, ou em certos casos, veladamente iri
sada por Zuccaro), que teoriza no desenho o modo como Deus 
investe, governa - através do «segno deI nome di Dio» - e ins
titui, com tal, tanto a «linha invisível» que O separa (<<sottilmente 
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fatta», como dizia Alberti), como o «signo» de proveniência que 
o relaciona. Uma relação idêntica à de Pai-Filho, em qualquer 
tipologia de filialidade, tendo o desenho como o Espírito Santo68 

que os reúne e distingue e que se constitui, por tal, como elemen
to essencial de uma oikonomia. O desenho é, aqui, o «campo» de 
separação que vive do que põe em relação. Todavia, para lá deste 
modo de afrontar e assegurar a tradição, Zuccaro, como perspicaz 
leitor, foi talvez o único que soube responder, de modo exaustivo, 
com forte individualidade, a duas perguntas imprescindíveis, que 
até agora evitei colocar de maneira explícita: (a) o que é propria
mente o desenho? e, (b) de que desenho se está a falar (quando se 
fala de desenho)69? 

Desconfiado pela insuficiência ou pobreza das respostas dos 
seus antecessores, dos quais Vasari é o máximo representante, e 
constrangido pelo neoplatonismo cristão do seu tempo?O, Zuccaro 
retoma, sub-repticiamente, o debate que tinha ocupado filósofos e 
teólogos durante o Duecento e parte do Trecento, em particular, as 
questões em torno do intelecto, presentes no De Anima de Aristó
teles e desenvolvidas pelos seus mais famosos exegetas. Com tais 
pressupostos em mente e, sobretudo, com a nítida diferença entre 
o inteligível e o sensível, que esse tratado demarcava - assim como 
com a distinção que nele Aristóteles dera das fazes de intelecção?! -, 
e já com a ulterior complexidade que deriva das leituras dos co
mentadores, ele entrevê um Disegno interno - divino, angélico e 
humano -, análogo ao intelecto, e um Disegno esterno - natural, 
artificial e fantástico -, análogo à sensação ou ao meio plástico em 
que comummente hoje se considera a disciplina. 

Deixando para um outro estudo a análise da complexidade 
e riqueza do seu legado, limito-me, por agora, a enumerar três 
ordens de sentido, para nós importantes, que governam a sua 
teoria e prática do desenho: (a) o grau de exigência e atitude que 
o artista mantém perante o desenho - ou perante as próprias 

práticas, das quais o desenho é paradigma; (b) a dificuldade que o 
artista tem em se desvincular do desenho na acepção oikonomica 
ou «administrativa» - aqui Zuccaro parece agigantar a burocra
cia interna ao desenho; e, acima de tudo, (c) a que deriva do facto 
de, diferentemente dos antecessores, ser o primeiro (e talvez o 
único) a pressentir e a restaurar a afinidade do desenho com um 
famoso modelo do De Anima de Aristóteles72

• 

Com isto dito, posso agora iniciar a exposição de algumas das 
bases para a hipótese que intuo serem próprias a esta prática e, 
assim, ainda que «dissimuladamente», abordar as questões aqui 
centrais: o que é o desenho? e de que desenho se está a falar? 

* 
Se acerca do desenho a etimologia e a tradição «canónicas» são 

as que expus, tal não implica que não se possa retomar (e refazer) 
semanticamente um seu outro uso. De facto, no plano da sua 
etimologia filosófica, em vez de no prefixo de- ler proveniência, 
esta lê «potência», sendo o de- tomado com privativo. Neste sen
tido, mais que determinação de algo, ao instituir um factor de 
«proveniência» -- algo de algo -, o desenho nada institui; pelo 
contrário, ou destitui de algo o signo, des-determinando em algo 
o que aí se in-signara, ou, simplesmente, apresenta-se sob a forma 
da potência (i.e., não como uma das possíveis determinações da 
potência mas, integralmente, enquanto tal). Nesta acepção, o de
senho de-signa, restitui potência e «não-ser» à presença e existên
cia específicas; melhor, ele é, ou restaura, a passagem integral da 
potência ao acto (transitus de potentia ad actum) - ele é a forma 
do «não-ser» na existência. 

Esta hipótese é suportada num célebre passo de Aristóteles que 
estranhamente permaneceu, excepto em Zuccaro, fora dos estu
dos e das reflexões teóricas e historiográficas em torno do dese-
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nho. Trata-se de um passo do terceiro livro do De Anima, no qual, 
depois de ter apresentado o modo como o pensamento humano 
pode pensar e a fim de elucidar a sua tese, Aristóteles, expõe como 
exemplo uma «tabuinha de escrever» - grammateíon - na qual 
ainda nada está escrito. 

O motivo da negligência deste importantíssimo passo nos 
estudos críticos sobre a prática e a teoria do desenho deriva, apa
rentemente, de um problema terminológico: o facto de o vocá
bulo grdmma - de onde vem grammatewn -, parecer significar 
«le.tra» ou «escrita». O que é agravado pelo facto de o termo que 
ArIstóteles usa, por vezes, para desenho, ser graphiM 73 . Este pro
blema, obriga-nos a traçar um breve delineamento tanto desta 
nova etimologia como do uso que se veio a dar ao grammateíon, 
de maneira a podermos perceber a importância deste modelo para 
a teoria e prática do desenho. 

* 

Na poesia de Homero, onde rião existe uma única palavra 
que denote a «escrita» enquanto taF4, o verbo grdphõ - de raiz 
graph-, exprimindo a ideia de «grafar», «arranhar», «incidir», 
«talhar», «crivar» -, apresenta-se substancialmente em duas 
acepções: por um lado, como «golpear», no sentido de causar 
uma incisão em profundidade - «até ao osso a ponta <da lança> 
crivou (grdpsen») (11. XVII 599) -, ou como, com o prefixo epi-, 
no sentido de causar uma incisão à superflcie - «com a outra 
dança, Asteropeu> acertou no ombro <de Aquiles>, grafando 
(epigrdbden) a mão direita; jorrou sangue negro» (11. XXI 165-
-167)75; e, por outro, como grafar «marcas» ou «signos», p. ex., 
numa «tabuinha» (pinax) , tal como ocorre num outro passo da 
Ilíada, para nós de maior importância: 
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« ... e <Preto, rei de Tirinto,> detinha-se de matá-lo [Bele
rofonte], tal repugnava-lhe ao ânimo, e mandou-o para a 
Lícia, e deu-lhe signos funestos (semata lygrd), tendo grafado 
(grdphas) numa tabuinha de aba dupla (en pinaki ptyktó) 
muitas destruições de ânimo, e ordenou <Belerofonte> que 
os mostrasse a seu sogro <lóbates>, para que o matasse [a 
ele, Belerofonte]» (11. VI 169)76. 

Só provavelmente em época clássica, com o advento da es
crita, é que o termo assumirá o significado de traçar «linhas» 
(grammal) , com uma ponta, estilete e, posteriormente, cálamo, 
pena ou pincel - e é neste percurso etimológico que a noção 
de grdmma comparece77• Porém, esta noção denota tanto o signo 
traçado - em desenho, pintura ou bordado - como uma carta 
ou uma letra do alfabeto; neste caso também com implicações 
jurídicas - de decreto ou de lei. Torna-se então manifesto que as 
«tabuinhas enceradas», provavelmente de invenção cretense (de 
época Minóica), serviam não só para receber letras (a escrita, que 
se contrapõe à oralidade) mas, em geral, quaisquer marcas (sinal, 
tipo, letra, figura, etc.). 

Em grego estas «tabuinhas» eram denominadas não só gram
mateíon, mas também pindkion ou deltion78 - e mais tarde, em 
latim, tabulae, tabellae, pugillares ou cerae. Eram feitas de ma
deira, com um dos lados liso e o outro com um espaço subtil
mente escavado, onde se espalmava um fino estrato de cera, nor
malmente negra e muito dura, emoldurada entre os bordos de 
madeira79• Era nesta superfície que se grafavam signos, com um 
estilete metálico, pontiagudo numa das extremidades e na outra 
chato, com a eventual função de apagar (fig. 15). Por vezes eram 
ligadas duas a duas - face com face -, com cordéis atados em 
furos posicionados nas bordas (fig. 16), de maneira a que uma 
vez fechadas permanecessem protegidas, conservadas ou sigila-
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das, como acontece precisamente na «tabuinha de aba dupla (en 
pínaki ptyktÓ)>> que Belerofonte levava, com o sinal-mensagem da 
sua própria morte. 

Outro dos factores que possivelmente levou à amnésia da «ta
buinha de graJar» está ligado à sorte dos exemplares conserva
dos: de facto, a maioria deles é de época tardo antiga e contêm, 
sobretudo, contratos, certificados de nascimento, declarações, 
documentos burocráticos vários, i.e., documentos escritos a «con
servar» ... mas não desenhos. No entanto, e para completar este 
quadro, deixo, aqui de seguida, um longo passo de Alexander 
Perrig, onde este revela, em linhas gerais, o «outro» uso que lhe 
era dado e algumas das razões que reforçaram a negligência assi
nalada para com o modelo aristotélico. 
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<<A enorme quantidade de desenhos presentes nas colecções 
gráficas europeias espalhadas em todo o mundo é talvez su
perior, em número, à totalidade das obras de pintura, escul
tura e arquitectura realizadas no decurso de toda a era cristã. 
Dada a imponência deste património, tende-se a considerá-lo 
representativo de toda a história do desenho a partir da idade 
clássica; contudo, na realidade, esse património fornece um 
quadro completo só das práticas gráficas dos últimos cinco 
séculos, olvidando quase completamente o legado medieval. 
Tal não depende tanto do facto de o espólio que ilustra a 
época medieval ser em grande parte bastante reduzido re
lativamente ao moderno, quanto da total ausência, no pri
meiro, das mais importantes categorias do desenho. As obras 
gráficas realizadas sobre papel ou pergaminho antes de 1425 
consistem quase exclusivamente em simples ilustrações de 
textos, projectos arquitectónicos ou desenhos por comissão, 
modelos figurativos ou cópias de pinturas [figs. 17-18]. De 
projectos, estudos, esquissos e esboços gráficos quase não se 

encontram indícios. Esta falta denota, em época medieval, 
a mesma inexistência de "brute copie" de carácter literário 
(apontamentos, exercícios de escrita, esboços epistolares, tra
tados, poesias, novelas, etc.). Se digno de ser conservado era 
o que estava destinado a um uso prolongado, tudo o resto, 
em vez de papel ou pergaminho - materiais muito caros -, 
era, então, registado em tabuinhas de madeira, recobertas com 
cera ou pó de osso, infinitamente reutilizdveis. Adamnan (Irlan
da, 624-704), abade de Jona, atesta o uso destas tabuinhas já 
desde finais do século VII, tanto para o desenho como para a 
escrita. O bispo gaulês Arculfo, atracado às costas escocesas 
depois de uma tempestade, tinha-lhe de facto narrado as suas 
viagens à Terra Santa com o auxílio de esquissos das igrejas lo
cais, realizados em tabuinhas enceradas. Adamnan reproduziu 
tais esquiços em "bella copia", ilustrando com eles a sua obra 
intitulada De Loeis Sanctis libri tres. De certo, jd desde a noite 
dos tempos, os artistas tinham usado tabuinhas de madeira - so
zinhas ou afixadas a qualquer documento - como suporte para o 
desenho. Os aprendizes ainda as usavam na segunda metade do 
Quatrocento (como testemunham alguns retratos de rapazes 
a desenhar [fig. 19]), enquanto os seus mestres projectavam 
já as próprias obras sobre papel. O impaciente Michelangelo 
foi talvez o primeiro artista a fazer, ainda enquanto aprendiz, 
esquissos sobre papel, muito prático, porque pronto a usar. 
O código 685 do Louvre testemunha como, nos primeiros 
anos da sua carreira, ele arranjava papel destruindo velhos 
registos de família: no verso de um desenho encontra-se, por 
exemplo, o prefácio de um livro de contabilidade de um seu 
antepassado.»80 

Mesmo sendo segura a afirmação de que antes do Renasci
mento não existiam as «mais importantes categorias do desenho», 
Perrig omite aquilo que Zuccaro - e, talvez, poucos outros -
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parece ter entrevisto; de facto, não há aqui qualquer referência 
à tradição teorética, especificamente a do legado de Aristóteles, 
onde a «tabuinha» foi teoricamente debatida. Parte desta tradição 
- qualificada como radical, heterodoxa ou subversiva - tinha 
começado a ser duramente desaprovada na Faculdade das Artes 
em Paris, durante a segunda metade do Duecento. Aí, anos antes, 
Aristóteles era já divulgado e facultado, porém, não como porta
dor de uma ratio através da qual o homem, por si, realizasse a sua 
própria natureza, mas como o autor de uma «ciência» ao serviço 
da fé e da revelação, através da qual, se podia finalmente indagar 
as maravilhas da Criação. 

Depois da condenação de 127781 - que levara muitos dos 
«sapientes deste mundo» a desenvolverem-se, com sobriedade e 
prudência, à margem e nas entrelinhas -, em 1513, cerca de 
dois séculos e meio mais tarde, quando a tradição estava já bas
tante diluída, do Quinto Concílio Laterano sai a Bula que sancio
na a condenação e reprovação definitiva de quaisquer «discussões 
académicas» que abordassem os temas centrais do aristotelismo 
radical, ou averroismo latino, há da:~a predominantemente desen
volvido na península itálica. 

* 

Como é sabido, uma das principais matrizes destes violentos 
ataques é um breve tratado, redescoberto pelos latinos na tradu
ção árabe82, o De Anima de Aristóteles - tratado dos mais co
mentados do legado antigo, no qual é mencionado o paradigma 
da tabuinha. Nele é articulada uma análise e uma interrogação 
acerca da natureza da alma e, para o que interessa aqui em parti
cular, sobre que parte dela seria capaz de se conjugar com o inteli
gível, i.e., com o pensável, com o que há de universal e é a todos 
comum (o que muitos interpretaram com a divindade). 

Para quem estude o aceso debate que em torno dele se desen
volveu durante o Duecento e o início do Trecento, torna-se evidente 
quanto o desenho e as suas implicações «teóricas» estão aí já enrai
zadas. As implicações desta prática durante a primeira metade do 
Quatrocento, principalmente nos estudos de Alberti ou de Ghiberti, 
não podem ser em profundidade compreendidas se não se tomar em 
consideração este denso debate em torno da alma e do intelecto. 

O quesito sobre a inteligência - a cifra da correlação entre 
homem e desenho - é abordado por Aristóteles num momento 
em que abandona a análise da dimensão «perecível» da alma83 

- aísthésis ou «sensibilidade»84, «externa» e «interna» (como era 
classificada durante a época medieval [figs. 20 e 21])85 - e passa 
a analisar o primeiro dos dois estados da nóésis ou «intelecção»; o 
único que, segundo a maioria dos exegetas, pertence à alma indivi
dual e cuja «natureza não é senão a de ser em potência» (De Anima 
429 a 21_22)86. 

Todavia, é através do processo gnoseológico que advém na 
sensibilidade, que se torna possível alcançar ou preparar-se para 
um acto de inteligência - modalidade esta realizável apenas em 
alguns seres animados (413 a 5)87. Este processo advém, por eta
pas, numa crescente separação relativamente à sensibilidade: um 
potenciamento na alma para outra forma de conhecimento, que não 
será já relativo a sensíveis mas a inteligíveis. Adquirido tal estado, 
torna-se então possível a passagem, ulterior, do que é potencialmen
te inteligível--pensável (no intelecto da alma) para um efectivo acto 
de inteligência (o segundo estado da nóésis); algo que, segundo as 
escassas indicações que nos deixou Aristóteles, advém já sem corpo 
nem matéria - «separado, como o eterno do perecível» (413 b 26). 
Ou seja, uma dimensão já insensível e impassível, assim como não 
corrosível88 - ou, como dizia Alberti referindo-se ao desenho, 
que «não contém em si nada que dependa do material»89, orienta
da apenas pela qualidade projectual. 

Todavia, como diz Aristóteles, 
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«o inteligir - e o teorizar - acorre sempre menos com 
a destruição de algo em nós <como na velhice, mas> em 
si não é afectado. Cogitar, amar e odiar não são afecções 
do intelecto, mas daquele que o tem e enquanto o tem. 
Por isto, quando este <que o tem> perece, o intelecto não 
recorda nem ama, porque estas funções não eram suas mas 
do composto [de corpo e espírito, de matéria e forma, de 
potência e acto] que morreu. O intelecto é talvez algo de 
mais divino e de impassível» (408 b 24-29). 

Esta profunda cisão ontológica, que permitirá aos exegetas 
falar de uma relação entre o mortal e o eterno, o humano e o 
divino, é basilar para a referida mediação em que o desenho se 
dispõe (numa acepção oikonomica e, assim veremos, numa lím
bica); cisão que se torna evidente quando, no capítulo quinto do 
terceiro livro, se lê que o pensamento é «separado, impassível, 
não-misturado» (430 a 17-18). Mas já no segundo livro aparece 
também um passo em que parece estar indicado qual o tipo de 
inteligência aqui em causa e qual' o teor da separação: 

«aquilo que tem a ciência [análogo aqui a ter a ciência do 
desenho] passa a teorizar [i.e., exerce uma visão interna], e 
isto ou não é um alterar-se [por se encontrar já numa or
dem anestética] - de facto, é um desenvolvimento do sujeito 
em si e a sua actualização - ou então é um outro género de 
alteração» (417 b 6-8). 

E, para evitar mal entendidos, rebate de seguida. 

«não é correcto dizer que quem discerne, quando discerne, se 
altera, como o arquitecto quando constrói. Aquilo que actua 
da potência ao acto, caso pense e discirna, não se chama ensi-

namento [pois não deriva de nada externo], deve ter um outro 
nome. A diferença entre quem, estando em potência, aprende 
e adquire ciência, e quem a tem em acto e pode ensinar, está no 
facto de que não se altera, como foi dito, ou existem dois mo
dos de alteração: a mutação para as condições privativas [i.e., 
para as faculdades que recebem o exterior] e <a alteração> nos 
hábitos e na natureza [p. ex., aperfeiçoar-se, exercitar a ciência 
e os próprios modos de ser]» (417 b 7-17). 

o que significa que, tratando-se de um hdbito, a inteligência de
pende da alma «quando a queira, <mas> a sensação não, já que <esta> 
depende da presença do sensível» (4I7 b 24-25). Portanto, existem 
dois modos de potência em alguns seres: o relativo a quem tem ciên
cia - como o arquitecto -, e pode sempre passar a usá-la, e, p. ex., 
o relativo à criança, que apenas a poderá exercitar - dependendo 
para isso ainda da aprendizagem, do exterior (417 b 30 - 4I8 a 4). 

O paradigma da «tabuinha» intervém aqui; na tentativa de 
exemplificar as diferenças entre o que nos é próprio (hábito) e o 
que depende de outrem - explorando as ordens da potência de 
um intelecto que se pode tornar todas as coisas. 

* 

Eis, finalmente, o passo - agora também com o vocábulo 
grdmma restituído ao significado genérico de «grafema», já não 
limitado ao de «letra».9o 

«Disse-se antes que, potencialmente, o pensamento [ou 
intelecto] é, de certa forma, o pensável, mas que nada é 
actualmente antes que se pense; potencialmente como numa 
tabuinha na qual nada se encontra actualmente graJado: isto 
acontece no pensamento» (De Anima 429 b 30 - 430 a 3). 
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Alexandre de Mrodísia91 , na sua leitura, introd~z uma emen
da fundamental. O intelecto, ou o que depois de Aristóteles ele 
chama de «intelecto material» (nous hylikós), não corresponde 
propriamente à «tabuinha», mas à «preparação» (epitedeiótes, ou 
prttparatio, como lerá Tomás de Aquino) para receber os grafe
mas. Em palavras suas, 

« ... o intelecto material é uma certa preparação para rece
ber as ideias [= formas], sendo similar a uma tabuinha não 
grafada, melhor, ao não grafado da tabuinha, mas não à 
própria tabuinha. De facto, a própria tabuinha é já algo de 
existente. Por isto, a alma e aquilo que a tem corresponde
riam propriamente à tabuinha, e, nesta, o não ser <ainda> 
graJada seria o intelecto que se diz material, ou também a 
preparação que estd para ser graJada; tal como a tabuinha, 
na qual existe a preparação para ser grafada, sofreria92 sen
do confrontada com a grafia, na realidade a própria prepa
ração nada sofre sendo levada ao acto (de facto, não existe 
um substrato), assim nem mes'mo o intelecto sofreria algo 
não sendo nada do que está em acto. Por isto também, e 
não sem razão, alguns, movidos pela potência do intelecto, 
disseram que a alma é o "lugar das ideias", transferindo 
aquilo que concerne ao "regente da almà' para toda ela. O 
lugar das ideias seria não no acto (de facto, demonstrou-se 
que na sua própria natureza, não tem nenhuma das ideias) 
mas, se as pudesse receber, o lugar delas seria potencialmen
te nesta [na alma] » (De Anima 138 v 24-34)93. 

Averróis94 , parafraseando o passo de Aristóteles - no seu Co
mentdrio Médio ao De Anima (desconhecido no mundo latino) 
-, e sem aparentemente mudar nada a esta refinada leitura de 
Alexandre, que conhecia, acrescenta todavia algo de substancial: 

5° 

«Tal como disse Aristóteles, <o intelecto> assemelha-se à 
disposição para receber os grafemas presente numa tabuinha 
- isto é, assim como a disposição encontrada na superfície 
da tabuinha não é misturada com a tabuinha, também a re
cepção dos grafemas pela tabuinha pode ser <pura> potência; 
tal é a situação do intelecto para com os inteligíveis. »95 

Trata-se de uma subtil, mas imprescindível, emenda. Em cau
sa - afirma Averróis - não está propriamente a «preparação», 
no sentido que esta tem de ser, forçosamente, «preparação» de 
qualquer coisa, assim como não se trata de uma mera «privação» 
ou «potência», no sentido em que uma privação por si só não é 
nada; em causa está o facto de a recepção na tabuinha poder ser 
pura potência. Ele reforça o facto de que não é necessário distin
guir da tabuinha a cera (analogia da preparação) para perceber 
que a tabuinha (que em si já é alguma coisa) pode receber sem 
ser transformada nesse recebimento. Não se trata de separar uma 
«preparação» que se mantém inalterada no acto, mas de indivi
duar aquilo que, no «recebimento», mesmo se permanece inalte
rado, todavia recebe. 

Como esclarece ulteriormente Averróis - num passo do Gran
de Comentdrio ao De Anima -, o que está aqui em causa não é 
nada relativo à substância da tabuinha, mas uma certa qualidade 
da receptividade, presente também, por analogia, no intelecto ma
terial: a de ser capaz de conter em si as intenções96 do recebimento, 
sem que assuma substancialmente, no acto, alguma transmutação. 

Averróis escreve que 

« ... devemos compreender o que dissemos relativamente a 
esta intenção universal, ou seja, a receptividade (passione) 
que se encontra no intelecto, a qual é apenas o recebimento 
sem transformação (receptio sine transmutatione) , <assim> 
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como o recebimento de um grafema numa tabuinha97. Do 
mesmo modo que, de facto, a tabuinha não sofre (patibur) 
o grafema, nem nela por isso se dá uma mutação, mas ape
nas se encontra nela aquilo que é perfeccionado através do 
grafema, segundo a intenção do recebimento (intentione 
passionis), depois de ter estado em potência de ser grafada, 
assim é a disposição [ou estado] no intelecto material.»98 

Todavia, que recepção é esta na tabuinha que lhe aperfeiçoa algo 
sem a transmutar? Que recepção pode em si o homem que o aper
feiçoe sem o mudar? Teodorico de Friburg099, num passo do seu 
Tractatus de Intellectu et Intelligibili, acerca da receptividade ou po
tência intelectiva no homem, dá-nos uma leitura lúcida e articulada 
daquilo que Averróis, depois de Aristóteles, estava a querer dizer. 

« ... diz-se de um homem que é uma potência intelectiva, 
segundo a pura habilidade receptiva da espécie inteligivel não 
imediatamente na substância humana, nem numa qualquer 
disposição sua, mas na sua fantasia (in phantastico suo) en
quanto dirigida à força cogitativa, que é suprema força e, 
relativamente aos outros animais, só <existe> no homem, e 
segundo ela formam-se as imagens (phantasmata), conforme 
o último e supremo limite das formas, que podem ser forma 
no corpo, de modo que tais formas sejam imediato sujeito da 
forma inteligível, a qual existe quando algum princípio mais 
alto, isto é, o intelecto agente, o age.»100 

É portanto na «fantasia» - enquanto potência que tende para 
uma força interna (<<ad vis cogitativa») -, que se encontra a «ha
bilidade receptiva» em virtude da qual é possível, no homem, um 
acto de inteligência (tornar-se, no recebimento, espécie inteligí
vel). O inteligível (ou grafdvel) é, aqui, o horizonte que lhe indicia 
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a possibilidade e éthos, os pr6prios modos de ser: não as acções que 
realiza (de poder-ser a ser) mas o acto de uma potência enquanto 
tal (ser o que pode-ser) - exposição da singularidade tal qual. 

No De Memoria, Aristóteles tinha já indagado acerca desta 
mesma qualidade ou capacidade receptiva (uma espécie de assun
ção interna sem alteração externa), ao afirmar que «recordar é ter 
em si a potência motriz, e isto de maneira a que se seja movido por 
si e pelos movimentos que se possui» (452 a IO-II). A memória é, nes
ta acepção profunda, um «hdbito do fantasma», não o fantasma 
em si mas o outrem que em nós conserva (451 a 15-16): um tender 
para o que nos é mais íntimo e próprio (nosso) mas que, todavia, 
não nos pertence (é outro). A fim de evidenciar o que une esta 
fractura interna, Aristóteles, recorre igualmente ao desenho. 

«Poderíamos perguntar-nos - quando a afecção [o que 
fora sentido] está presente mas a coisa <sentida> ausente 
- como se recorda do não presente. De facto é claro que é 
necessdrio perceber aquilo que se gera da sensação na alma -
e no membro do corpo que a tem - como uma espécie de 
desenho (zõgrdphema) cujo "habito" dissemos ser a mem6ria; 
justamente, o movimento que se gera imprime uma certa 
marca daquilo que se sentiu, de maneira análoga àqueles 
que timbram com os anéis» (450 a 25-31). 

Os resíduos da sensação indiciam, assim, um hdbito do ethos, uma 
certa presença calada no íntimo de cada um - a memória. O dese
nho é, na analogia, grafema - «movimento que se gera», marca im
pressa do que se sentiu - mas também grafdvel- a potencialidade
-habilidade receptiva que denota o «separado» na tabuinha. 

Depois de exemplificar que por dureza ou moleza (dos sen
tidos), por pressa ou lentidão, por puberdade ou ancianidade se 
tem má memória - nuns o fantasma não dura noutros nem se
quer adere -, Aristóteles, repropõe a aporia. 
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«Se <a memória> é uma espécie de marca ou grafema em 
nós, como pode a impressão disto ser a memória de outra 
coisa, já que quem está a recordar está a ver e a sentir esta 
experiência; como, pode então, lembrar-se do que não está 
presente?» (450 b 15-19) 

Ou seja: como é possível poder-se o que não se é ou não ser o que 
se pode? Usando a mesma expressão usada na Ilíada «numa tabui
nha de grafar» - «en pínaki» -, Aristóteles clarifica o quesito da 
seguinte forma: 

«Como a figura 10 I que foi grafada numa tabuinha (to en 
pínaki gegramménon zõon) é tanto figura como ícone, tam
bém ambas são o mesmo e uma só coisa; na verdade o ser 
(eínaz) não é o mesmo em ambas; e é possível teorizar [ver 
interiormente] seja como figura seja como ícone; assim, é ne
cessário supor o "fantasma em nós" e que este seja por si e de 
outro. Então se por si é teorema ou fantasma, se de outro é 
como ícone ou memória» (450 b 21-26). 

Importante aqui é, de novo, a faculdade, imanente, que sustém 
o «fantasma em nós», sem a qual não se discerne, arbitra, recorda, 
sonha, cogita, delibera, escolhe, conhece, deseja, significa, pensa, 
ama ... , i.e., a «habilidade receptiva» que é também anúncio e inten
ção, o aparecer de cada um - a fontasia l02

• É com esta que acedemos 
à teoria - a uma visão eterna, autónoma e festiva, livre de cronologia 
alguma; e «mesmo se não nos movemos <aí> num antigo percurso, 
movemo-nos para aquilo que nos é mais habitual, já que o que é o 
próprio (éthos) é de facto como uma natureza» (452 a 26-28). 

Desenhar é aceder a esta transparência que no íntimo de nós 
resta, sempre, fora de nós - que nos aperfeiçoa sem em nada nos 
mutar. 
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III 

Uma antiga tradição, documentada num muito conhecido 
mitologema mediterrânico, expõe um incidente que pode ser a 
chave gnoseológica deste campo de experiência aqui «separada». 
A correlação íntima que existe entre esse episódio e os pressupos
tos teóricos da «tabuinha», permitir-nos-á circunscrever melhor o 
território e os modos do desenho - a transparência dos signos. 

O incidente desenvolve-se em torno do herói cantor, ou to
cador de lira, que se tornara celebre por ter empreendido uma 
viagem ao reino-das-mortos para reaver a amada. Mesmo se este 
reino parece hoje definitivamente explorado e «conhecido», ou 
simplesmente domesticado, para o comum dos mortais algo aí 
se mantém intangível e misterioso. Tal mundo apresenta-se tão 
ameaçador como inevitável, mudo, impalpável, excessivamente 
presente, real e confirmado, tanto na morte dos elementos natu
rais como na daqueles que nos são próximos. Diante do mortal 
ergue-se uma barreira invisível que insiste em obstruir qualquer 
investida para além da vida. 

O assombro e admiração que persiste ante a eventualidade de 
abordar este reino - passar a fronteira l03 e, acima de tudo, sair 
de lá vivo -, é testemunhado há milénios por inúmeros cantos 
dedicados ao herói do incidente. Se alguém podia ser útil aos que 
queriam entrar no além, esse alguém era Orfeu 104

• 

Por um motivo para si vital- Eurídice, personificação dafeli
cidade, vínculo que lhe dá sentido à vida -, a proeza do herói é a 
de ter revelado a capacidade, os modos ou condições que hão-de 
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possibilitar aos futuros iniciados «transpor os portões do Hades» 105 
e sair de lá vivos. Com esses modos e condições ele faculta ao 
homem a possibilidade de indagar sobre o seu próprio mistério, o 
que escapa permanentemente aos sentidos e tudo aquilo de que a 
morte nos parece privar; morte, ante a qual, ninguém faz mais que 
balbuciar ou lamentar-se da cegueira de que se sente vítima I 06. 

Os complexos divinos associados à morte - Core-Démeter
-Perséfone e Mnemósine mais toda a densidade de entidades em 
torno do seu mitologemal07 -, são aqui inseparáveis da paisagem 
em que o homem vive; e era com ritos a esses consagrados - através 
do culto -, que ele assegurava os nexos de sentido com as presenças 
misteriosas. Na paisagem vibravam ambos os complexos como po
tências inerentes a um território, fértil e populado pela memória das 
gerações, que, todavia, a todos fugia mudo da visão viva. 

* 
Em 1938, um grande estudioso da religião antiga e, sobre

tudo, destes mitologemas, Károly Kerényi, confronta-se com a 
seguinte questão: «Em que consiste a efectividade anímica deste 
intangível, cientificamente tão difícil de determinar e, contudo, 
fatalmente real, que somente a determinação mitológica frontei
ra do Hades atinge com precisão?»108 Antes de tentar encontrar 
resposta, confrontemo-nos com o famoso episódio do mitologe
ma109. No volume Die Heroen der Griechen, a partir de uma repre
sentação figurada num vaso da antiga Apúlia (fig. 22)110, Kerényi 
descreve, como segue, o resgate de Eurídice. 

«Um mestre de pintura da Magna Grécia, onde os vasos 
achados em sepulcros mostram frequentemente cenas do 
mundo-inferior, apresenta-a a avançar guiada pelo Amor 
em forma de Eros alado. Vê-se também Perséfone, que, co-

movida com o canto, chama Eurídice num acto gentil. O 
cantor está entre ambas. Ele segura a mão da amada mas, 
em alguma destas imagens, não observa ninguém. Tal era 
a lei dos subtérreos: ninguém podia vê-los. Sacrificava-se às 
divindades dos mortos de cara voltada. Nenhum olhar -
somente a voz era permitida no reino-das-mortos. Ela fazia 
maravilhas, mas era incapaz de anular a morte, prerrogativa 
dos deuses daquele reino. A lei do subtérreo era a de Perséfone; 
confirmada somente quando um ser vivo se revoltava contra 
ela. Apenas quando era quebrada, a lei entrava em vigor. 
Eurídice podia seguir o amado: tinha-o obtido Orfeu através 
do seu canto. Contudo - durante o caminho acidentado 

d . d "d I - d' III que a con UZla a morte a VI a -, e e nao a po la ver.» 

Significativa é a obstinação em indicar o elemento de interdição: 
somos bem avisados de que, no reino-das-mortos, Orfeu - como 
qualquer iniciado - não pode ver. Prescrição que, segundo «a Lei 
de Perséfone», era confirmada somente no acto da sua violação. 
Mas, perguntamo-nos, como pode esta lei ser violada, se é mais que 
óbvio que no escuro, no mundo «subtérreo» das cavernas, sepulcros 
ou fendas - onde a luz está ausente -, não se pode ver?11 2 

No parágrafo introdutório do primeiro livro da Metafisica, Aris
tóteles apresenta a «visão» como o órgão de eleição, por ser aquele 
que «nos dá a conhecer melhor e nos torna manifesto as numero
sas diferenças entre as coisas» (980 a 25-27) 113; uma asserção que 
mostra a fractura entre duas visões da visão (eidos). Se com Platão, 
para quem o mundo conhecido é muito superior ao visto, existe um 
eídos (forma) como eidénai (saber) - no perfeito significa: «vi» por 
isto «sei», um visão que é «inteligência» -, com Aristóteles existe 
também um eídos ou hordõ como visão fisiológica, sensível, que é 
fundamento de ciência. Mas já antes, como esclarece Kerényi, «no 
lugar de um mundo sobre o qual o divino resplendia [aos olhos 
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do poeta, do herói e do homem festivo - um saber intuitivo e 
transparente], para os filósofos da segunda idade clássica, dos quais 
o mestre-escola é Sócrates, só a nua visibilidade permaneceu [a dis
tinção, entre dois tipos de visão, que fracturara irreparavelmente o 
interior do exterior, o inteligível do sensível]. O mundo sabido e es
plendente - o homérico e o da primeira idade clássica - [eterno 
e imediatamente aí,transparente-trasnlúcido, contendo as figuras 
naturais dos deuses] tornou-se num mundo somente visto, que po
dia ser cheio de beleza, mas também cheio de caducidade» 11 4 . 

Testemunhando a nova separação que divide o vivo do morro 1 15, 

no mundo-dos-morros em que Orfeu se insinuara não é permitido 
ver como uso da sensação - nem falar, como forma de expressão 1 16. 

A suprema dificuldade imposta ao herói, assim como aos que se 
confrontaram com o mesmo mistério, era a de ter de eliminar tudo 
de si próprio, a ponto de se tornar apenas lugar e eco - uma fria 
imagem num espelho. Já no Simpósio de Platão, o herói é descrito 
como alguém fraco, capaz apenas de amor-próprio mas incapaz de 
se dar por outro; incapaz de receber a amada em carne e osso mas, 
todavia, detentor de um engenho que lhe permite entrar vivo no 
subtérreo e ver, aí, da amada o <<phdsma»l17. 

«<Os deuses> expulsaram Orfeu, filho de Eagro, do Hades, 
tendo-lhe mostrado o fantasma (phdsma) da mulher pela 
qual lá tinha ido, mas não tendo-a dada, porque <lhes> 
parecia fraco, já que era citaredo e não ousava morrer por 
amor como Alceste, mas <sim> engendrar-se (diamekhâna
sthai) com o entrar vivo no Hades» (179 d 2-7). 

* 
Nos escritos de Dante Alighieri a «morre», a «memória», o «recor

do» e a realidade do «não-ser» ocupam sempre um lugar estratégico 
e privilegiado - relacionado, muitas vezes, com a inteligibilidade. 

Se para o herói o desejo era o de permanecer com a amada entre 
os morrais - daqui a sensação de infelicidade em ter recebido so
mente um <<phdsma» -, com Dante, apesar de sermos surpreen
didos com forres semelhanças, parece-me deliberar-se um passo 
além: abandonar, de vez, a esfera morral (humana), pelo amor che 
move iI sole e l'altre stelle. Na sua Commedia, no final de um longo 
e acidentado percurso, que recorda aquele que leva à «visão» do 
Sol no «Mito da Caverna» na República de Platão (516 b) - um 
percurso iniciado exactamente como o de Orfeu, um pseudo
-ingresso e regresso ou travessia, vivo, do mundo-dos-morros-, 
o poeta reconhece o inútil esforço de reter na própria fantasia o 
que ante si advém l1 B

: para se conjugar com a luz transcendente, a 
inteligibilidade suprema, essa é-lhe já insuficiente 1 19. 

Existem, porém, outros precedentes. A afinidade com o corpus 
aristotélico e com Averróis, sobretudo, por via de Alberto Magno 
ou Tomás de Aquino, é hoje indiscutível (cf. Monarchia I) - pelo 
menos até à redacção do IV livro do Convivio. O uso que da noção 
de nobilitas ele faz (precisamente nesse IV livro) denota, p.ex., não 
só o seu domínio de Aristóteles mas também o seu refinado uso 
crítico; das três acepções base, que o termo contém, generis, animi 
e intellectus120

, é na última que o seu crescimento espiritual ganhará 
espessura. A nobilitas intellectus - que não é nem um dom material, 
o nascer de boas famílias, nem um dom espiritual, a santidade -
corresponde em Dante à actividade teorética com que cada um pode 
aperfeiçoar-se, aquela que lhe permite alcançar, com estudo e em
penho, o Bem Supremo que ele e os contemporâneos entrevêem na 
dama gentil ou amada (Beatriz ou as «cerras damas» com «intelecto 
d'amor»); uma figura que personificava (malgrado o seu conúbio 
entre Conso/atio Philosophict! de Boézio, De Amore de Capellanus e 
Hierarquia Celeste do Areopagita) a bios theõretikós aristotélica. 

Foi precisamente na vtta Nuova, num texto redigido nos anos 
da sua formação - quando «começava a ir lá onde ela [a dama] 
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se mostrava verazmente, isto é, nas escolas dos religiosos e nas dis
putas dos filosofantes» (Convivio, II XII 5-10) -, que a dada altura 
deparei com um indício etimológico intimamente ligado com a 
hipótese de desenho aqui em estudo: a de que ele não é apenas 
intenções e proveniências (desígnios), indiciadas nas ideias, signos 
ou grafemas, mas é, sobretudo, a transparência dessas - uma certa 
receptividade, como a exemplificada no paradigma da «tabuinha». 

No XXXIV [xxxv] capítulo - onde, de certo modo, se reúnem 
as duas acepções do desenho - encontrei aquela que parece ser a 
primeira ocorrência textual do termo florentino disegno (denotan
do já, in nuce, o rico campo semântico que contêm as teorias do 
desenho a partir de Alberti). O termo ocorre no dia em que, 

«se cumpria um ano em que esta dama se havia tornado 
cidadã da vida eterna, estava eu sentado num lugar onde, 
dela me recordando, desenhava um anjo sobre certas tabuinhas; 
e enquanto eu o desenhava, voltei os olhos, e vi perto de 
mim senhores a quem devia honrar. E olhavam aquilo 
que fazia; segundo o que me foi dito depois, estavam ali 
já há <alg>um tempo antes que me apercebesse. Vendo-os, 
levantei-me e, cumprimentando-os, disse: "Outro há pouco 
estava comigo, por isto pensavà'. Tendo estes partido, voltei 
à minha obra, isto é, desenhar figuras de anjos: fazendo isto, 
veio-me um pensamento de dizer palavras, quase de aniversário 
[pela morte de Beatriz, a dama amada], e escrever a estes 
tais que tinham vindo até mim ... » (1-3).1 21 

Notável é também o facto que Dante afirme estar a desenhar 
«sopra certe tavolette», algo que sugere um preciso conhecimento de 
Aristóteles. Sendo a «tabuinha» um meio de uso comum naquela 
época e o De Anima, que ele conhecia (pelo menos através dos co
mentários [cf. Monarchia I III 9]), um dos tratados mais debatidos 
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- com o qual, como vimos, se estudavam os modos de conjunção 
e de intelecção no homem, e sua perfeição -, «certas tabuinhas» 
dá a supor uma referência directa ao paradigma. 

Indiscutível é, todavia, o facto que no desenho Dante se entre
tenha com potências que lhe possibilitam estados de inteligência 
(<<outro há pouco estava comigo, por isto pensava»). O phasma da 
amada, o «anjo»1 22 que desenha, exemplifica aqui uma delas; e esse 
denota a sede de amor ou a «habilidade receptiva» que o poeta de
tém: o coração onde está o «fantasma em nós» e o agente que o orien
ta - a imagem de felicidade que conduz à perfeição sem alteração, à 
areté antiga. Daqui o prazer do estudo solitário no íntimo de si - a 
musa como interior-fora-de-si ou «amor que na minha mente me 
cogita ... » (Convivio, III 1-4). Tender para e orientar-se pela «glorio
sa senhora da minha mente, a qual por muitos foi chamada Beatriz, 
os quais não sabiam como a chamar» (Vita Nuova II [I] 1-2), denota 
a habilidade capaz de discernir, na paixão, desejos (ou intenções) que 
trazem beatitude (daqui, suponho, Beatrice, como leitura refinada 
da makaría123 grega) de desejos que trazem infelicidade, tormentos 
e decepções - estes radicados unicamente no sensível. 

Se para Orfeu receber Euridíce como phásma é um sinal de in
felicidade (a ponto de se refugiar em lamentações que hão de de
saguar no seu dilaceramento), para Dante, recordar-se de Beatriz, 
no desenho, é, pelo contrario, deter uma imagem de felicidade 1 24 
que denota a sua areté própria - mais que uma mera «virtude» 
uma certa capacidade que se manifesta com a «escolha do justo 
meio» (AruST. EN Il06 b 36) - no grafável da tabuinhal25 . 

* 
As três directrizes que orientam Dante nos seus escritos - o 

prazer, a felicidade e a beatitude - são precisamente as três com
ponentes que Aristóteles afirma estarem contidas no princípio de 



todas as nossas acções: a skholé ou, como lhe chama Dante, o 
«ozio di speculazione» 126 - que se traduz num certo «vagar», num 
calar-se entre uma vida teorética, festiva, sabática. 

No último livro da Politica, onde se trata directamente o dese
nho (graphiké), como uma das práticas que permitem ao homem o 
exercício da skho/é (um estar bem entre si, que, por consequência, 
produz um estar bem em comunidade), Aristóteles afirma que, 
contrariamente ao «brincar» (que produz na alma somente movi
mentos que lhe trazem gozo ou relaxamento), «a skholdzein, parece 
conter ela mesma o prazer, a felicidade e a beatitude [as directrizes de 
Dante]. Destes benefícios não gozam aqueles que operam e se ata
refam em realizar algum fim que ainda não atingiram, mas aqueles 
que podem-vagar (skoldzousin), pois a felicidade é um fim adquiri
do, que se atinge não com dor mas com prazer» (1338 a 1-6). Deste 
modo, se existe uma prática disciplinar que integre este princípio, 
ela será seguida com «vagar» e com a nobreza dos hábitos que 
comporta, distante de qualquer factor necessidade/finalidade. 

O desenho, enquanto prática de skholé, aprende-se, portanto, 
«não para evitar o erro no que se faz; ou para evitar maus negócios 
na venda de objectos que interessam à vida doméstica, mas, pelo 
contrário, porque o seu estudo nos faz teóricos da beleza sobre os 
corpos» (1338 a 41 - b 2). 

* 
Na segunda tese Sobre o Conceito de História, Walter Benjamin 

escreveu que «a imagem de felicidade que guardamos em nós estd 
cheia da coloração do tempo a que nos relegou jd o curso da nossa 
existência. Uma felicidade que poderia em nós despertar inveja 
existe só no ar em que respirámos, nas pessoas com as quais po
deríamos ter falado, nas mulheres que se poderiam ter entregue a 
nós.»127 Ou seja, ao recordarmo-nos do «fantasma em nós» (mais 

que «imagem») - translúcida no ar em que respiramos, naquilo 
que poderia ter sido e que chega apenas a poder ser- estamos já no 
ambiente a que aqui chamo desenho; e a «coloração do tempo» 
é o indício ou anúncio que lhe assinala a presença: ele é o meio 
entre essa e o individuo que a desenha. Entre estes, transparece 
o desenhdvel- a anunciação de uma pura habilidade receptiva; 
e se esta transparência, ou translucidez, mediana não existisse ou 
fosse vazia «não só nada de distinto mas nada de todo seria visto» 
(De Anima 419 a 21) 128. 

Se tomarmos o desenho na infância - muito diferente daquele 
de quem o tem como «ciência», como hábito adquirido - e quan
do não mediado por um adulto, percebemos que para a criança o 
meio não é senão a transparência que sustém a magia do seu mundo. 
Ela só desenha quando há um puro 129 meio e não quando deve con
cluir uma tarefa específica - desenhar isto ou aquilo, ajustando-se 
à disposição dos pais ou à ordem do mundo (Lei, História, Gramá
tica ... ). Quando entrevê essa potência - o «posso» no seu éthos -
há então de-senha; mas se é forçada à «mediação» imposta (articular 
entre/ou ligar isto e aquilo), a criança destrói-a com gestos que no 
mundo dos grandes lembrariam monstros, criminosos e prepoten
tes ou, também, altas potências, divinas, ou até, Deus ele mesmo. 
No desenho a criança é Soberana e atinge facilmente, ou quase sem
pre, a beatitude (daqui a perene analogia desta com a inocência), 
mas, também, grandes tristezas, ao ponto de não hesitar em rasgar 
cruamente a folha e quebrar os brinquedos (que nós adultos a todo 
o custo tentamos conservar) ... Ela entra e sai sem esforço onde os 
mais belos palácios e castelos estão prestes a serem habitados ou, por 
ela, abatidos. Figuras, cores, linhas, manchas que a criança vê nascer 
e perecer ante o seu olhar, advêm só porque há em si transparência; 
o desenho não depende dessas, entende-as apenas - tende para, 
mas nunca acaba nelas. E, todavia, na infância o desenho ocorre no 
externo, não se dá sem este. Na ausência de «recordo» e «hábitos» a 



criança repete e vive ritmos, factores que contém in nuce a própria 
disciplina e as suas, próprias, mathêmai (<<matérias de estudo»). 

Mas se tomarmos agora o desenho como «ciência», na acep
ção de disciplina anónima - modo que depende inteiramente 
de quem a tem como hábito próprio, força motriz, um «pOSSO» 
quando o queira -, ele faculta, então, outro tipo de questões, ago
ra internas: «Não floresce talvez à nossa volta o sopro de ar que 
soprava à volta de outros antes de nós? Não existe, nas vozes a que 
damos ouvidos, um eco de vozes agora mudas? As mulheres que 
namoramos não têm irmãs que ignoram? Se sim, existe um encontro 
misterioso entre as gerações que jd foram e a nossa. Fomos então espe
rados na terra» 130. O desenho é esta anunciação de uma terra ou 
matéria que eternamente, em nós, no íntimo de nós, nos espera ... 
nela, aqui, ali, aí, no esplendor e mistério do sensível, a nós íntimo 
mas nunca nosso, algo exige culto, estudo e vagar, sem os quais não 
há encontros, visitações, anjos, festas - «teoria» do desenho. 

No sentido fundamental e clássico, o verbo theorein - em 
conformidade com o latim visitare (de video) - denota tanto a 
«visão» (théa) como o «ver» (hórein) intensificados, a «visita» entre
tida em tal propósito 13 1 

- aparição, inteligência, lugar-comum. 
Com esta intenção teorética, Sócrates, no início da República de 
Platão, descerd ao Pireo - ao porto militar e comercial ateniense, 
já fora dos muros da cidade (dotado de teatro e santuários), lá 
onde se delineava uma fronteira com o de-fora. O propósito da 
sua visita era o de dirigir preces «à deusa»; um evento análogo à tí
pica descida (katabasis) cultual ao subtérreo, que culminava numa 
revelação iniciática - uma «visão intensificada». 

«Ontem desci ao Pireu com Gláucon, filho de Aríston, para 
dirigir as minhas preces à deusa e, ao mesmo tempo, porque 
queria ver (thedsasthaz) de que modo se teria celebrado a 
festa (heortê), pois era a primeira vez que a faziam. Ora, 

bela me pareceu a procissão dos habitantes dessa terra e não 
menos distinta me pareceu a que os Trácios conduziram. 
Feitas as nossas preces e tendo visto (theõrêsantes) , regres
samos à cidade» (327 a-b). 

Com esta «visitação» estamos, enfim, ante o que aqui chamo 
desenho e o seu factor prático-teórico: um meio de intensificação 
do elemento perceptivo-sensível (activo-passivo) a ponto de advir, 
no desenhador, um anúncio inteliglvel- o limbo entre o eterno e 
o perecível. Theõrós, o «visitante», era o nome que Ésquilo dava ao 
«espectador» do teatro (théatron); em sentido próprio, o termo in
dicava tanto o embaixador que ia «visitar-visionar» o mundo como 
quem ia consultar o oráculo, assistir a jogos ou a festas religiosas; 
todas acepções que denotavam o «ver» (hórein), a «visão» (théa), a 
«deusa» (thed) - um olhar íntimo-de-fora, contemporâneo. 

Na sua acepção teórica - que abre-fere, no quotidiano, uma 
fractura anacrónica -, o desenho investe, no desenhador, a potência 
«redentora» (ou, ainda com Benjamin, um Bildraum, «espaço imagi
nativo») capaz de lhe dissolver a «consciência de encarceramento» 132 

que continuamente o captura133• Desenha-se não para salvar ou 
destruir o que é ou aconteceu (a idade de ouro em que vivemos ou 
não), nem para trazer Eurídice de volta ao sensível, mas, usando a 
«fraca força messiânica» de que dispomos, para salvar o que, apenas, 
poderia ter sido, o que chega, apenas, a poder ser ou o que hd-de, ape
nas, poder ter sido - encontros misteriosos entre a potencialidade 
das gerações e a nossa. 

No desenhdvel- íntimo em nós - é imanente a «visitação» na 
qual os signos e fantasmas se dissolvem, onde, na sua receptivida
de, se denota a inteligência, translúcida, que, por instantes e sem 
pressupostos, os acolhe, anuncia, destrói e/ou restitui, no amor, na 
recordação, no pensamento, num sonho ... presença - o desenho 
singular de um encontro, a paixão de transparência. 





• 

NOTAS 

PARTE I 

I Assim testemunha o inovador, mas ainda «prontuário» de técnicas, Libro dell'arte 
de Cennino Cennini [cr. ed. F. Frazzato (Neri Pozza, Vicenza, 2003)). Neste ele apre
senta o desenho já de forma bastante articulada - um processo dividido em quatro 
fases (cap. LXVII) -, especificamente como sistema preparatório para a realização dos 
frescos. Para ele o desenho é já «el fondamento dell'arte di tum questi lavorii di mano» 
(cap. III [ibid., p. 64)). Num passo onde indaga acerca do uso que lhe dá o leitor, 
assim como acerca dos benefícios do «disegniare di penna» , ele próprio responde que: 
«ti forà sperto pratico, e capace di molto disegno entro la testa tua» (cap. XIII [ibid., p. 
71)). Relativamente ao próprio Cennini, mesmo se das suas obras plásticas nada se 
sabe, convêm recordar que fora tanto um dos últimos artistas da tradição corporativa 
das oficinas giottescas do Trecento - para ele Giotto é aquele que «rimutõ I'arte deI 
dipignere di grecho in latino e ridusse aI moderno, e ebe I'arte piu compiuta ch'acessi mai 
nessuno» (cap. I [ibid., p. 63)) -, como também um dos primeiros escritores-artistas, 
que, ao escrever sobre as diversas técnicas em uso, se concentra já não somente nestas 
mas nas obras e na importância dos seus autores. 

2 cr. 1.B. ALBERT!, Grammatichetta e altri scritti sul volgare, ed. G. Patota (Salerno, 
Roma, 1996). 

3 J. VON SCHLOSSER, La letteratura artistica [Die Kunstliteratur) (La Nuova Italia, 
Milano, (1935)1999) , p. 123. 

4 Ibid., p. 124. 

j f de ter presente que nos seus estudos a natureza é tomada no seu aspecto produ-
tivo (natura naturans) e não no de mero dado da criação (natura naturata). 

6 L. GHIBERT!,J Commentarii, ed. L. Bartoli (Giunti, Firenze, 1998), I, IY.1, p. 51. 
7 Ibid., I, 11.4, p. 47. Itálico meu. 
s Ibid., II, VI.l, p. 97. 

9 A qual Michelangelo chamará «Porta deI Paradiso». Eis a delega nas palavras de 
Ghiberti, onde fortemente faz sentir a própria presença: «Foi-me delegada a outra 
porta, isto é, a terceira porta de sancto Giovanni, a qual me foi dada licença que eu a 
conduzisse naquele modo que eu cresse se tornasse mais perfeita, mais ornada e mais 
rica» (ibid., II, VI.l, p. 95) [Itálico meu). 
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10 As peculiares condições políticas que Alberti encontra em Florença - um «hu
manismo cívico» (mas também "despótico») baseado nos ideais do Estado e nas respon
sabilidades cívicas do cidadão -, permitiam que dirigisse a sua atenção mais para o 
poder civil do que para o poder tradicional da Igreja. "O humanismo cívico florentino 
encontrou a sua expressão melhor nos escritos de Leonardo Bruni, Leon Batista Alberti 
e Matteo Palmieri. Estes apresentam a cultura humanista como um instrumento ao 
serviço da vida activa de um cidadão fortemente dedicado ao que são os seus afazeres e 
a própria República. Um homem, portanto, que não só ocupará o tempo livre com a 
leitura dos melhores autores, mas seguirá na sua vida os exemplos e os preceitos propos
tos por esses autores.» P.O. KruSTELLER, II pensiero e le arti nel Rinascimento (Donzelli 
editore, Roma,[1998) 2005), p. 51. 

II Cr. J. VON SCHLOSSER, La letteratura artistica [Die KunstliteraturJ, ibid., p. 80. 
12 Tratava-se de um procedimento de certo peso que, se ignorado ou não usado 

como recurso frequente, poderia levar a situações dramáticas, como p. ex. a que Alberti 
cita, na tentativa de prevenir os colegas arquitectos: «Svetonio narra que Júlio César, de
pois de ter feito construir, com custos pesados, uma casa perto de Nemi, por sua ordem 
iniciada desde as fundações, ao aperceber-se que não correspondia de todo ao seu gosto, 
fê-la demolir completamente». 1.B. ALBERT!, L'Architettura [De Re /EdificatoriaJ, II, 1, 
edd. G. Orlandi e P. Portoghesi (II Polifilo, Milano, 1966), pp. 96-97. 

13 Ibid. 1,1, pp. 18-21. 
14 Ibid. 
15 «Estou certo que estas artes são nomeadas e nutridas por um mesmo engegno, a 

pintura juntamente com a escultura». 1.B. ALBERT!, De Pictura 11,27, ed. e. Grayson, 
com ambas as versões latina e vulgar (Laterza, Roma-Bari, 1975), pp. 48-51. 

16 FRANCISCO DE HOLANDA, Da Pintura Antiga, ed. A.G. Garcia (Imprensa Nacio
nal / Casa da Moeda, Lisboa, 1983) p. 300. 

17 G. VASARI, Le Vite de'piu eccellenti pittori scultori ed architettori scritte da Gior
gio Vásari pittore arentino, ed. G. Milanesi (Sansoni, Firenze, 1878), vol. I, p. 168. 
Itálico meu. 

18 A ponto de identificar, em algumas das teorias, a lux com o Ente Supremo. Cr. 
A. DE ROSA, DalI' Antichità aI Medio Evo, vol. I di La Geometria ne1l7mmagine, Storia 
dei metodi di rappresnetazione (UTET, Torino, 2000), pp. 136-154. 

19 Cf. R. PIERANTONJ, L'occhio e I'idea, Fisiologia e storia della visione (Bollati Bo
ringhieri, Torino, 1981). 

20 Trata-se de um estudioso nascido em Bássora em 965 d.e., que viveu e desenvol
veu os seus estudos no Egipto (morre no Cairo em 1039); comentou as obras de Eucli
des, de Tolomeo e de Apolónio e foi autor de obras de física, matemática, astronomia 
e medicina. Segundo Al-Hazen, a vista não pode ser explicada através do fenómeno 
da reflexão (p. ex. um espírito que sai do olho e volta), mas deve ser reconduzida às 
regras da refracção: <<A visão advém através de raios emitidos do objecto ao olho» (I, p. 7), 
deste modo, terá de se ter em consideração, p. ex., a densidade que o raio atravessa: 
<mão são os raios luminosos emitidos pelo olho, ou qualquer outra fonte de luz, a re-



presentar as particulares condições de visibilidade do objecto observado, mas as linhas 
geométricas, sem as quais a pirâmide visual seria puramente irreal». AL-HAZEN, Opticae 
thesaurus (Basileia, 1572), I, respectivamente, pp. 7 e 28. 

2 ' Na Annunciazione de Ambroggio Lorenzetti, de 1344, aparece pela primeira vez 
o uso da esquadria no chão do plano de representação. 

22 Manetti é o presumível autor da sua primeira biografia e conheceu-o em vida. 
A. MANETII, Vita di Brunelleschi, ed. C. Perrone (Salerno editrice, Roma, 1992), p. 54. 
Itálico meu. 

23 Cf. os tratados Perspectiva Communis Libri tres e Tractatus de Prospectiva do in
glês Johannes Peckham, arcebispo de Cantuária, próximo ainda das concepções de 
Al-Hazen - definido aí como «auctor perspectivae». 

24 Pelas descrições que faz Maneti, deste dispositivo são conhecidos (e infelizmente 
perdidos) dois modelos: um com a veduta prospettica do Baptistério de San Giovanni, a 
partir da porta principal do Duomo de Florença, e outro com a Piazza della Signoria, 
vista obliquamente da Via dei Calzaioli, onde surgia a Igreja de San Romolo (demolida 
em 1769). A. MANETII, ibid., pp. 55 e sgs., n. 18, 19,22,25,26. 

25 J. HUIZINGA, Autunno dei medioevo (BUR, Milano, 1995), p. 354-355. Itálico 
meu. Huizinga, ulteriormente, dá um exemplo radical no destino infeliz de um escultor 
contemporâneo de Alberti, Claes van de Werve que, com o seu tio Claus Sluter - dois 
dos maiores escultores Aamengos que o ambiente artístico de França desterrou -, foi 
inteiramente monopolizado pelo duque de Borgonha, Filipe II; «ele foi uma trágica 
vítima deste sistema de manter a "arte ao serviço da corte": mantido, ano após ano, em 
Dijon, a fim de ultimar a tumba de João o Destemido, para a qual faltavam sempre 
fundos, consumiu uma carreira artística, brilhantemente iniciada, numa espera sem 
fim, e morreu sem ter podido iniciar o seu trab~lho» (ibid., p. 364-365). O monumen
to sepulcral foi posteriormente executado, entre 1443 e 1470, por Jean de la Huerta e 
Antoine le Moiturier (fig. 5). 

26 Nesse legado o vulgare apresenta-se num contínuo processo de troca com o latim 
(G. Patota, intr. a L.B. ALBERT!, Grammatichetta ... , ibid., p. XII) e que «demonstra 
uma variedade de modos e capacidade para renovar as formas vulgares da tradição» (M. 
VENA, «Retrodatazioni e aggiunte lessicali dalle Rime e setenze morali e daI Theogenius di 
Leon Battista Alberti», in Itatica, vol. 72, nO 4 (Winter 1975), p. 488). 

27 Presume-se que esta versão tenha sido escrita em 1936, um ano depois da redacção 
em latim - esta dedicada a Giovanfrancesco Gonzaga, marquês de Mantova. Cf. as 
páginas que Cecil Grayson dedica a este problema na introdução à sua edição: L.B. 
ALBERT!, De Pictura, ibid., pp. xi e sgs. 

28 L.B. ALBERT!, De Pictura II, 31, ibid., pp. 54-55. Sublinhado meu. 
29 Ibid. Notar do termo orla o seu correspondente latino limbo. 
30 «Quae lineis ambitum fimbriarum in pictura conscribit» I «quella che descriva 

l'attorniare dell'orlo nella pittura». Tbid., pp. 52-53. 
3 ' Ibid., pp. 54-55. 
32 t interessante também a proximidade semântica que se pode estabelecer com a 

noção de «Circo», tanto no sentido Romano como na tradição popular, que nos leva 

a pensar em algo que contém ou circunscreve um evento do «olhan> (specto), tal como 
advinha no antigo anfiteatro - spetaculum. 

33 L.B. ALBERT!, L'Architettura [De Re/EdificatoriaJ, 1,1, ibid., pp. 18-19. 
34 A edição que sai no Renascimento do tratado De Architectura de Vitrúvio, escrita 

cerca de cinco séculos antes, coincidia exactamente com a publicação da sua, 1486. 
35 Termo que provém do grego ikhnos - «indício», «vestígio», «pé» ou até mesmo 

«sandália» -, e que composto com grapht significa a «planta do pé» ou «marca dos 
passos», portanto, neste contexto, o delineamento de um indfcio no espaço: a planta. 
Em ambos os Dictionnaire étymologique de la langue grecque, de t. BOISACQ ou de 
P. CHANTRAlNE (Klincksieck, Paris, respectivamente 1916 e 1%8), este substantivo 
deriva do verbo ikhneúõ, «seguir uma pista» um «vestígio» (ikhnion). 

36 «lchnographia est circini regulaeque modice contines usus, e qua capiuntur forma
rum in sotis arearum descriptiones». VITR, De Architectura I, 2, 2, ed. P. Gros (Einaudi, 
Torino, 1997), p. 27. 

37 A dispositio - ou oikonomia - era uma das seis partes que compunham a Arqui
tectura, das quais três eram inerentes às qualidades do ediffcio (Eurythmia, Symmetria, 
Decor) e três inerentes às capacidades técnicas do artífice (Ordinatio, Dispositio, Distri
butio). A dispositio - capacidade de «median> entre uma ordem perfeita e a sua distri
buição nas coisas - era dividida por Vitrúvio em três «aspectos» ou idéai: ichnographia 
[=plantaJ, orthographia [=alçado (erecta fro n tis imago)] e scaenographia [=perspectiva] 
VITR, ibid. 

38 «Dispositio autem est rerum apta conlocatio elegansque e compositionibus effictus 
operis cum qualitate». Ibid. 

39 G. AGAMBEN, II Regno e la Gloria, Per una genealogia teologica dell'economia e 
dei governo (Neri Pozza, Vicenza, 2007), p. 305. Governo que hoje corresponderá, 
supomos, seguindo uma outra sua tese, à gestão das três faces solidárias - genoma, 
economia global e ideologia humanitária - de um «processo no qual a humanidade 
post-histórica parece assumir a sua própria fisiologia [=a vida em si] como último 
e impolftico mandado» [L'aperto, L'uomo e l'animale (Bollati Boringhieri, Torino, 
2002), p. 80]. 

40 J.E ESTEBAN LORENTE, «lconografía de la Icnografia y de la Iconologia», in Cua
dernos de arte e iconografia: Coloquios de iconogrfia, tomo II, 3 (Madrid, 1989), p. 275. 

4. Seria interessante desenvolver neste sentido uma investigação a partir do culto 
dos santos no cristianismo do mundo Tardo Antigo - ou sobre as relíquias enquanto 
modelos de uma análoga tipologia de mediação. Pertinentes, nesta direcção, são os 
estudos de Peter Brown, especificamente a recolha The Cult olThe Saints (Universiry of 
Chicago Press, 1981), onde as figuras do santo e do seu cadáver assumem o lugar me
diano do invisível no visível, que possibilita ao mero mortal, quando o toca, a relação 
com o ultraterrestre. 

42 Cf. L. Russo (ed.), Vedere l'invisibile, Nicea e lo statuto dell'immagine (Aesthetica 
edizioni, Palermo, 1999). Relativamente à genealogia deste problema consultar a exce
lente antologia de E. KrTZINGER, The Art 01 Byzantium and the Medieval Wést: Selected 
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Studies (Indiana University Press, Bloomington-London, 1976) e de A. GRABAR, Les 
origines de l'esthétique médiévale (Éditions Macula, Paris, 2001). 

43 Cf. L.B. ALBERT!, L'Architettura, ibid., pp. 96-98. Nas palavras que se seguem 

a estas, A1berti demonstra já abertamente também uma enorme desconfiança com 

o procedimento que à arte dá o artista, distinguindo deste o arquitecto, a fim de se 
resguardar. 

44 J. VON SCHLOSSER, Sullantica storiografia deli arte [Ueber der iiltere Kunsthistorio
graphie der Italiener (1929)) (Neri Pozza, Vicenza, 1969), p. 53. 

45 Realizado em parceria com Marco Marcheni de Faenza. 
46 Kerényi, precisamente à luz deste mecanismo, aborda o sentido da palavra reli

gião a partir da sua etimologia. Segundo ele, religião não derivaria de religare- de cujo 
verbo se esperaria religatio -, mas do verbo legere, «ler». Religere ou religio, denotam 

o permanente «respeito» e «escuta» que se deve «observar» ante o divino, a Lei ou o 
sagrado - e o seu contrário não corresponde a «separar» (por já estar dado e ser neces
sário para que haja leinira) mas a negligere, «descurar», ou seja, no presente contexto, 

<<negligenciar» o desenho providencial que Deus dá de si mesmo. Cf. K. KERÉNYI, «Re
ligio Academici, Un aspeno della religione romana», in Atti deI V Congresso Nazionale di 
Studi Romani, v. II (Roma, 1938), pp. 519-525. 

47 «Seguita ad istituire il pittore in che modo possa seguire colla mano quanto arà 
coll'ingegno compreso». L.B. ALBERT!, De Pittura, I, 24, ibid., p. 42. 

48 «Cio che e nell'universo per essenza, presenza o immaginazione, esso [iI pittore] lo ha 
prima nella mente e poi nelle mani». LEONARDO DA VINCI, Trattato della pittura, § 9. 

49 «A civilização véneta - como afirma Benini neste passo - é constituída de 
mercadores, de políticos, de diplomatas, de escritores de comédias plautinas, actores 

- até mesmo de criadores de impérios: relativamente à Rorentina é análoga à que 
a romana foi para a grega. Uma tal civilização está ligada a uma visão do mundo na 

qual a acção - e daqui, a temporalidade - prevalece sobre a contemplação, que 
abstrai do tempo em acto. Por tal, em Pádua, em filosofia, foi-se averroista; e em 
Veneza, na Arte, prevalece a cor: mas não foi uma cor ancorada na forma plástica, 

antes era sentida, como já em Roma, como meio de livre difusão do "tempus": e foi 

este tempo, precisamente, o significante, que qualificou o significado, isto é, o espaço, 
no signo das linguagens artísticas vénetas. Foi por esse que em Veneza se superou a 
sempre intemporal abstracção da perspectiva geométrica; a qual foi de imediato in

fringida, corroída, anulada pela perspectiva aérea, por sua vez inseparavelmente ligada 
com a descoberta da cor "tonal" - ou seja, à descoberta de um signo que se gradua 
percorrendo uma infinita gama, segundo a quantidade de luz que inclui. Luz, que é 

"tem pus" , porque não é a estanque e abstracta luminescência dos florentinos, mas vem 
individualizada na sua direcção e na sua intensidade mutável segundo o desenvolver
-se e o variar do "tempus", constituindo propriamente o princípio de qualificação das 
cores. Uma luz que é atmosférica no Cinquecento - porque o espaço eta aí entendido 
como "natureza", e o tempo como experiência da natureza - mas poderá ser, e será 
depois em Veneza ela mesma, a luz do sonho, ou do estro, ou da festa, ou da cena: mas 
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sempre - na estrutura das linguagens artísticas vénetas - como a marca variável do 

tempo.» S. BETT!Nl, «Neoplatonismo fiorentino e averroismo veneto in relazione con 
l'arte», in Tempo e forma, Scritti 1935-1977, ed. A. Cavalleni (Quodlibet, Macerata, 

1996), p. 115. 
50 P.O. KruSTELLER, La tradizione aristotelica nel rinascimento (Editrice Antenore, 

Padova, 1962), p.12. Todavia, Kristeller, fica-se por aqui, e sempre que examina um 

aristotélico ou algum dos tantos intérpretes de Averróis, os ditos Averroístas, desse 

período - por exemplo, Pietro Pomponazzi -, ou os reconduz ao seu platonismo de 

fundo, ou, correndo o risco de os desprezar, não os examina de todo. 

51 No texto de Kristeller citado, a dada altura adiciona, «parece-me óbvio que os 

aristotélicos italianos do Renascimento constituem a ligação entre os seus predecessores 

setentrionais do Trecento e os homens de ciência do Renascimento, como Leonardo e 

Galilei» (ibid., p.19), confirmando de certo modo a minha tese. 

52 Ocorre mencionar aqui o início da derradeira comunicação de Eugenio Ga

rin, uma notável rectificação das banalidades historiográficas e do abuso de clichés 

- aqui personificados em Anthony Blunt, autor de um «ágil perfil sobre a Artistic 
Theory in Italy. 1450-1600, com um capitulo sobre A1berti». De facto, diz Blunt: «A 

orientação científica de A1berti não é senão um aspecto do seu humanismo, sendo a 

ciência o fruto mais prestigiado da aplicação da razão humana ao estudo do mundo .. . 

O método racional e científico que ... A1berti desenvolve em Arquitectura reaparece no 

campo da pintura e da escultura sob forma de uma nova concepção de realismo», con

cluindo que, «em relação aos neoplatónicos do tardo Quatrocento, o aspecto que mais 

ressai <em Alberti> é a total ausência nos seus escritos do conceito de fantasia . Tudo 

é atribuído à razão, ao método, à imitação e à medição, nada às faculdades criativas» 

(p. 21). Comenta E. Garin: «Na verdade, as coisas são muito diferentes. ( ... ) O artista 

cuja imagem se quer considerar quase como o símbolo de harmonia e de medida, 

com um deferimento obrigatório à "monumentalidade" da Familia e da Arquitectura, é 

na realidade um escritor inquietante, imprevisível e bizarro, <para quem> tudo <são> 

jogos de <sua> fantasia desenfreada e preciosismos estilísticos, <sempre> intencionado 

a desencadear nas suas páginas em latim - com refinado gosto de antiquário - ves

tígios de raridade extrema. Frequentemente, dos termos que usa <nos seus escritos> 

conhece-se um só exemplo na tradição clássica. Não por isto <podemos dizer que> 

o seu objectivo é um puro virtuosismo formal: em qualquer lado, nos seus textos, 

compareça uma interrogação ansiosa <com esta ele> procura o significado da vida, 

a angustia <provocada> pelas forças obscuras que agitam desordenadamente o devir 

das coisas: "toma a senda que quiseres, tudo é nada (piglia qual sentier voi, tucto e 
niente)"», etc., etc., etc. (pp. 21-23). E. GARIN, «II pensiero di L.B . A1berti nella cultura 

del Rinascimento», in Convegno internazionale indetto nel V centena rio di Leon Battista 
Alberti, c. 209 (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1974). 

53 P.O. KruSTELLER, II pensiero filosofico di Marsilio Ficino (Le Lenere, Firenze, 

1988), p. 20. 
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PARTE II 

54 Para Alberti, segno era uma "qualquer coisa que esteja à superfície de maneira a 
que o olho a possa ven,. L.B. ALBERT!, De Pictura 1,2, ibid., p. 10. 

55 Génesis, 1,26: "E [Deus] disse: "façamos o homem à nossa imagem e semelhança, 
o qual presida aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas e a todos os répteis que ras
tejam sobre a terra e domine em toda a terra"» [A E/blia Sagrada, ed. Padre A. Pereira 
de Figueiredo (Lisboa, [1842] 1924)]. Como em parte vimos, e veremos a seguir, este 
passo revela-se de extrema pertinência para os presentes estudos. 

56 "La phonétique, à en juger par decet: dignus, l'autorise à rapprocher le groupe .de 
secãre; ii foudrait admettre que signum auret désigné d'abord une marque foite par inci
sion. Hypothese plausible, mais indémonstrable.» A. ERNouT - A. MEILLET,'Dictionnaire 
étymologique de la langue latine (Klincksieck, paris, [1932]2001), p. 625. 

57 Cito [AuGusT., de Civ. Dei X, V, e contra Adversar. Legis et Prophet. II, IX, n. 34: 
"Paulo inferius post sicut ~t. et plurimae edd. omittunt dicitur, refragantibus codd.»] in 
P. LOMBARDO, Sententiarum Quatuor Libri IV, I 2. 

58 As Sentenças, como categoria, são durante o século XIII um género literário em 
forma de amplo compêndio de escritos das auctoritates patrlsticas, apresentados em 
forma unitária e comentados com o uso da dialéctica. 

59 Cit. [AuGusT., Quaestion. in Pentateuch. III, q. 84] in P. LOMBARDO, Sententia
rum . .. , ibid. Ressoa aqui a famosa disputa sobre o rito da eucaristia que determinara, 
cerca de 150 anos antes, a passagem deste operador de mero acto simbólico (de índole 
Agostiniana) a acto de instituição de algo substancial, de acordo com o nascente interesse 
de matriz filosófica; tratava-se do debate em torl10 das acusações que Berengario de Tours 
fizera aos "charlatães» sobre o altar. O ataque tomou consistência com a constatação de que 
o ptonome demonstrativo hoc, "este», relativamente ao pão como corpo de Cristo ("Hoc 
est corpus meum»), indicava propriamente uma substância, ainda que não como corpo 
histórico, e não um mero símbolo. Nas palavras de Gregório VII, que durante o concílio 
romano de 1079, reconhece os argumentos de Berengario, ouvimos o seguinte cânone 
(que se mantém até hoje): "Creio (. .. ) que o pão e o vinho sobre o altar ( ... ) se trans
formem substancialmente (substantialiter) na verdadeira (. .. ) carne e no sangue de Jesus 
Cristo, ( ... ) não de modo simbólico e no que diz respeito à eficácia do sacramento, mas na 
sua natureza real e no seu verdadeiro ser (in proprietate nature et veritate substantie)>>. 

60 Tanto nas moedas com a cruz cristã como as almóadas, quadradas e com um 
versículo do Alcorão, p. ex., "não existe disposição senão Deus» [III, 154, "al-amr kullu
-hu li-llah,,]. 

61 Cit. [AuGusT., de Nuptiis et concupisc. II, 11, n. 24; e GRATlAN., C. Ex quo (7.), 
de Consecrat. dist. 4. Referência a Rom. 4,25] in P. LOMBARDO, Sententiarum ... , ibid., 
II, VII. 

62 "Dans circunscrIbõ, le sens premier est sans doute "enfermer dans les termes d'un 
contrat ou d'un raisonnement captieux'; d'ou cirumscriptiõ». A. ERNouT - A. MEILLET, 
Dictionnaire étymologique ... , ibid., p. 122. 
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63 A proa/resis, "escolha» (do verbo hairéõ - "agarran" "alcançar», "elegen, ou "pre
ferir» -, uma forma de compreender de onde também deriva hairetikós, que designava 
aquele que quer por si, desvinculado de qualquer dogma), é a escolha dos meios para 
realizar os próprios fins; essa é sempre acompanhada de boúleusis - «deliberação» (algo 
que, segundo Aristóteles, não existe nos «estultos» nem nos «mentecaptos», mas apenas 
em quem é capaz de discernimento) -, um âmbito de cariz teorético, através do qual o 
homem procura os próprios meios com os quais «escolhe» e «ajuíza». Com boúlêsis - a 
mera «vontade» - passa-se o contrário; esta é a escolha dos fins para os quais o indi
viduo - em si - não tem os meios para/e as garantias de os obter (p. ex., o desejo ou 
vontade de imortalidade). «A vontade tem como objecto o fim, a escolha, por sua vez, 
os meios: por exemplo, nós queremos estar bem de saúde e escolhemos os meios para 
estar bem; queremos ser felizes e dizemos que o queremos, mas não soa bem dizer que 
o escolhemos.» (AruST. Ética Nicomaqueia nn b 26-31). Na base desta fisionomia da 
acção - da qual, em sentido absoluto e em quaisquer dos três elementos, se tende para 
o «bem» e através da qual o homem expõe a sua própria singularidade -, está o famoso 
preceito Délfico «conhece-te a ti mesmo (gnóthi seauton).., preceito que inspirara o que, 
em âmbito da filosofia antiga, foram os modos de vida, as escolhas de existência ou as 
práticas para regular a própria conduta e para fixar para si mesmos fins e meios; algo 
que se traduzira num progressivo desvincular-se de cultos, dogmas e confissões ou de 

ordenamentos civis coercivos. 
64 É. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. I (Les Edi

tions de Minuit, Paris, 1969), p. 321. 
65 Personagem bizarra e controversa, de enorme agudez e inteligência, foi um pintor, 

académico e homem de letras, e um verdadeiro cortesão amado pela nobreza - <piu 
da principi amato con tanti onori». Nasce em Sant'Angelo in Vado, C. 1541, e morre em 
1609 em Ancona. Muda-se para Roma em 1550 para ajudar o irmão, Taddeo Zuccari, 
excelente pintor maneirista, do qual, após a morte, em 1566, dirige a bottegha. Realiza 
uma série de viagens, entre as quais a Bruxelas, onde desenha esboços para tapeçarias; 
em Inglaterra, em 1574, retrata Elizabeth I, Maria I da Escócia, Nicholas Bacon e 
Francis Walsingham, entre outros. Em 1575 é chamado a Florença para completar a 
decoração da cúpula do Duomo. Propõe, enquanto membro da Academia dei disegno, 
importantes reformas para a pedagogia do desenho, nas quais ressalva a figura do artis
ta. Realiza a controversa Allegoria della Calunnia - inspirada nas descrições da Calunia 
de Apelte de Luciano de Samósata, apresentadas por F. Walsingham -, na qual retrata 
em forma de sátira os inimigos da corte. Em 1580, com a exposição de uma outra 
pintura alegórica - a Porta Virtutis -, para a festa de São Lucas, sofre um processo 
que o banirá de Roma, com os seus discípulos, durante dois anos. Em 1585 parte para 
Espanha, onde desenvolve trabalhos de decoração do El Escorial; tarefa que abandona 
cerca de três anos depois (procedimento comum em Zuccaro) para regressar de novo a 
Roma - Filipe I de Portugal, desgostado, manda cobrir parte do trabalho com novas 
pinturas. Em 1595, sob a aprovação do papa Sisto V, funda (e preside durante um 
ano) a Accademia di San Luca, ou Accademia dei disegno, em Roma, desenvolvendo 
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uma série de rextos sobre a teoria e prática do desenho, como premissas basilares para 
a constituição desta. O tratado aqui citado é uma «teoria do desenho», talvez até mais 
rica que qualquer uma das legadas pelo Renascimento. 

66 Jogo que não resulta no vocábulo português, sem que leve à deformação De
sign-us. 

67 F. ZUCCARO, L1dea de' Pittori, Scu/tori etArchitetti [II, Cap. XVI, p. 83], in Scritti 
d'arte di Pederico Zuccaro, ed. de D. Heikamp (Olschki, Firenze, 1961), p. 303. Man
tendo intacta esta acepção de desenho, ou melhor, radicalizando-a (mesmo se apenas 
para «scherzare ancora un poco intorno a questo nome»), Zuccaro chegará ao pOnto de a 
comparar ao Rei que envia para territórios limítrofes funcionários que denotam o seu 
próprio nome - vice-reis e afins -, com o intento de estender a sua representação 
e o seu poder de governo. A dado momento escreve: «O desenho que tem a ampla, 
absoluta e geral autoridade de reger e de governar esta República dos sentidos e este 
intelecto humano, como lugar-tenente, imagem e semelhança de Deus em nós, sigila 
neles a patente e o privilégio com o seu próprio nome Di-segn-o: que, como se vê e se 
disse, não denota senão o signo de imagem e similitude divina na nossa Alma; como 
reitor, governador ou lugar-tenente com faculdade de avivar, alimentar e fazer crescer 
cada ciência e prática neste intelecto baixo, e de procurar e de subministrar quanto 
convém a cada necessidade humana, como evidentemente se compreende, e se vê, no 
que já exaustivamente expusemos» (ibid.). 

68 Cf. É. GILSON, Introduzione alio studio di Sant'Agostino (Manietti, Genova, 
1983), pp. 250-260. 

69 Tal como ele mesmo afirma no primeiro capítulo do volume II, o Dell1dea ... , 
dedicado à exposição de duas distintas tipologias do desenho: «Qual e quanta seja a 
excelência do "Desenho interno" [que distingue de um "Desenho externo", de que 
irá tratar agora], creio que do livro precedente cada um a tenha podido claramente 
conhecer, justamente porque foram expostas tantas divisões e tantas diferenças, ou seja, 
a fim de encontrar este que nos é próprio a nós Pintores, Escultores e Arquitectos: o 
desenho prático artificial.» F. ZUCCARO, L'/dea de' Pittori, Scultori et Architetti [II, Cap. 
I, p. 1], ibid., p. 221. 

70 Zuccaro avisa no quinto capítulo, Dei disegno interno in Dio: «não tenho inten
ção de afrontar a Sagrada Teologia, como um outro céu empírico em Terra, e discorrer 
«sobre o» mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas 
num só Deus, uma só essência, uma só substância, uma só divindade; nem discorrer 
teologicamente como a segunda pessoa, isto é, o filho de Deus, seja verbo e conceito 
gerado do intelecto paterno. ( ... ) O Desenho, ou Ideia - diz pouco depois -, não 
é senão das coisas criadas, eu meditarei acerca deste Desenho divino interno com os 
Filósofos, seguindo em particular Platão, e direi que sendo Deus feitor do Mundo e de 
todas as coisas que nele se têm por supremas, medianas e inferiores em Deus, são ainda 
de todas estas coisas as Ideias.» ([ibid., 1, Cap. V, p. 8] ibid., p. 156). 

71 Um estado «potencial» (djnamis) - do «intelecto passivo» (pathêtikós noús) -
no qual o intelecto é capaz de se «tornar todas as coisas» (tõ pdnta glnesthatJ, e um 

estado «produtivo» (poiêtikós) , no qual ele é capaz de as «produzir a todas» (tõ pdnta 
poiein) (AruST., De Anima 430 a 14-15). 

72 No passo que deixamos aqui em nota - que desmente Zuccaro como autor 
de matriz neoplatónica e expõe a sua afinidade com a concepção de Aristóteles -, 
encontramos, surpreendentemente, uma tradição que parecia para sempre desfeita ou 
dissimulada: «Deste modo forma-se então o "desenho interno" em nós, se acreditamos 
em Aristóteles. Primeiro os nossos sentidos externos, como instrumentos, ou minis
tros, aprendem e conhecem todas as coisas sensíveis as quais formas depois repondo e 
conservando nos mais internos e secretos sentidos, o intelecro nosso agente com o seu 
lume espiritual aquelas ilumina, no modo em que o Sol ilumina as cores e assim delas 
tira diversas formas, mais espirituais, e aquelas com modo maravilhoso pinta no nosso 
intelecto, porque este intelecto humano, assim como é conhecido, não pode sem estas 
formas e instrumentos nem entender nem operar, sendo verdadeiro, como é veríssimo e 
vulgarmente conhecido aquilo que Aristóteles e toda a escola de Filósofos querem, que 
não seja coisa no intelecto que antes não tenha sido nos sentidos, sendo ele qual tdbua 
rasa, se bem porém apta e disposta a receber em si todas as imagens e figuras de ciência e prd
tica com os ditos meios que de outra maneira não seria como uma tabua rasa. Além do mais, 
depois o intelecto por alguns Filósofos chamado possível, para melhor entender as coisas, 
das quais apreendeu por si as formas por via dos sentidos, e por virtude do intelecto 
agente forma um conceito, um desenho, entre o qual, como há pouco atrás dizia, aquelas 
vê, conhece e define com o qual também move as nossas virtudes, sentidos e membros 
a operar e produzir o desenho externo». F. ZUCCARO [e R. ALSERTl], Origine e progresso 
dell'Accademia dei Disegno di Roma, in Scritti d'arte di Pederico Zuccaro, ibid., p. 33. 

73 Atestado distintamente no último livro da Politica (p. ex., 1337 b 25). 
74 É amplamente aceite o facto de os textos homéricos fixarem em escrita uma 

cultura «oral» prato-grega, com roda a probabilidade micénica. 
7j Daqui, talvez, a acepção cirúrgica que Chantraine assinala no seu Dictionnaire 

étymologique. 
76 É importante não esquecer que estas primeiras ocorrências textuais do verbo 

indicam quase sempre uma acção que assinala ou revela a fronteira com o «não-se!», 

com a morte. 
77 Um derivado do mesmo verbo que apresenta uma assimilação com a consonante 

labial temática mi. 
78 E por vezes, sanldion, «tabuinhas» provavelmente sem cera, nas quais se grafava na 

própria madeira, como p. ex. é dito no Alcestes de Eurípedes: «nas tábuas trácias I que Or
feu grafou I com a voz (Thrhsais en sanísin I tàs' Orphela xatégrapsen I gêrys)) (967-968). 

79 O. MONTEVECCHI, La Papirologia (Vita e Pensiero, Milano, 1988), p. 23. 
80 A. PERRIG, «II disegno e la formazione di base dell'artista tra il XlII e il XVI 

secolo», in II Rinascimento, ed. R. Toman (Kiitnemann, Kiiln-Milano, 1999), p. 416. 
Itálicos meus, excepto títulos e termos técnicos. 

81 Reforçando uma condenação de 1270, em 1277, o bispo e chanceler parisiense 
Étienne Tempier, sob pedido de inquirição <ia papa João XXI - o teólogo e lógico 
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lisboeta Pedro Hispano -, condena por erróneas 219 proposições defendidas pe
los mestres da Faculdade, algumas contendo os temas principais de que se faziam 

porta-vozes os seguidores da renovada tradição - entre Outros, o da aeternitate mundi 
(contra a crença de um «mundo criado») e, em especial, para as questões acerca da 
alma (que para os aristotélicos «subversivos» era mortal), o da unitate intellectus - a 

existência de um mesmo e «único intelecto» imortal e eterno, para todos os homens. 
Tratava-se de afirmações pesadas, que vinham reforçar o irreparável cisma entre filo

sofia e teologia, aberto já desde os finais do século XI, em torno de questões como 
as da «substancialidade» da eucaristia (ver acima n. 59). A dureza dos ataques que 
tentavam salvar a doutrina teológica ante esta emergente atitude filosófica - com a 

qual se defendia a capacidade do homem de aperfeiçoar por si, em plenitude, a sua 
própria natureza (os casos paradigmáticos são os de Siger de Brabante ou de Boécio 

da Dácia) -, levara muitos defensores de tais «injúrias» a desenvolver-se à margem 
e nas entrelinhas (como considero aconteceu, p. ex. e como veremos, com Dante). 
Cf. R. HISSETTE, «Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277», 

in Phi/osophes Médiévaux, XXII (Louvain-Paris, 1977). Um dos paradigmas destes 
conRitos, entre razão eJé, é a tão aclamada doutrina da «dupla verdade», a qual, como 

escreve Kristeller, «não é senão a clara distinção entre filosofia e teologia [que se diz 
ser uma referência directa a Averróis, aos seus Discurso Decisivo e A Incoerência da 
Incoerência dos Filósofos (este como resposta a um tratado de Al-Ghazzali); tratados 
que, porém, eram desconhecidos aos escolásticos]. Esta distinção, no séc. XIII e a 
seguir, foi enfatizada por muitos filósofos que ensinavam na Faculdade das Artes de 

Paris, em especial por aqueles que têm vindo a ser comummente designados como 
''Averroistas'' ou Aristotélicos radicais». P.O . . KruSTELLER, <<A Philosophical treatise 

from Bologna dedicated to Guido Cavalcanti: Magister Jacobus de Pistorio and his 
"Questio de Felicitate"», in WAA. , Medioevo e Rinascimento: Studi in onore di Bruno 
Nardi (Sansoni, Firenze, 1955), vol. I, p. 437. A suster os ataques ou condenações, 

contra os perigos iminentes trazidos pelos «radicais», estavam - com publicações e 

confrontos académicos - figuras rigorosas e inRuentes do cristianismo escolástico 
como Tomás de Aquino, Boaventura de Bagnoregio ou Egídio Romano; mais tarde, 
no Trecento, com o cristianismo humanista, Petrarca, e, já em pleno Quatrocento, com 
o cristianismo platónico, Marcilio Ficino. 

82 Cf. A.L. IVRY, «The Arabic Text of Aristode's De Anima and Its Translator», 

Oriens, vol. 36 (2001). Em 1268, quando o debate decorria há algumas décadas (a versão 
de Michael Scottus, a partir do árabe, tinha aparecido provavelmente já em 1225), apa
rece finalmente uma tradução do grego, de Guilherme de Moerbeke - o responsável 

pelo Corpus latino dos escritos de Aristóteles, tradutor (<<palavra por palavra») e revisor 
das traduções já existentes. Presume-se que esta empresa monumental tenha origem 
num seu confrade: um pedido de Tomás de Aquino (por serem materiais que usara em 
primeira mão e amplamente). Todavia, é provável que se deva antes ao facto de que as 
edições gregas do Filósofo e de outros autores gregos terem gerado o aceso duelo entre 

teólogos e filósofos naqueles anos e, sobretudo, pelo facro de estas obras, de enorme 

densidade teorética, serem prevalentemente traduções que haviam sofrido um processo 
de transmissão muito complexo ou acidentado: do grego ao siríaco, sucessivamente ao 

árabe, por vezes ulteriormente ao hebraico, antes de chegarem ao latim. De origem pro
vavelmente Ramenga (c. 1215), Guilherme morre em 1286 não se sabe se em Perúsia 

ou em Corinto. Fora um frade pregador dominicano (nomeado a 9 de Abril de 1278 
bispo e detentor da sede episcopal de Corinto, após a quarta cruzada) responsável, 

também, de uma serie de outras traduções de autores gregos. 
83 A afsthêsis ou sensação, própria e comum, e as faculdades/actividades interiores 

como a phantasfa ou «imaginação», a didnoia ou «cogitação», a dóksa ou «opinião» e a 
phrónêsis ou «discernimento». A mnimê ou «memória» e a andmnêsis ou «recordação», 

mesmo sendo correlatas ou pares a estas últimas, serão tratadas num livro separado, 
hoje integrado no Parva Natura/ia. 

84 Aristóteles divide cinco afsthêseos {dia ou «sensações próprias» (externas) - com 

as quais o ser vivo está no presente (está no tempo) - de outras cinco, as aístheseos 
koines ou «sensações comuns», na fronteira daquelas com outras internas, que se hão
-de chamar (depois de Aristóteles) interiores (ver nota seguinte). As «comuns» advêm 

já num inicial lapso de tempo que se afasta progressivamente de uma ligação directa com 
o externo; com estas criam-se os phantdsmata ou «movimentos» da alma. As «sensações 
próprias» (ou, também, «em si») são a «visão» (ópsis), a «audição» (akoi), o «olfacto» 

(osmi) , o «gosto» (geusis) e o «tacto» (haphl)- todas elas vinculadas a um próprio 
órgão (o «olho», o «ouvido», o «nariz», a «língua», o «toque») e a um sensível directo , 
respectivamente, a «COf), o «som», o «cheiro», o «saboD>, a «textura» - as «comuns», 

por seu lado, são a «inércia» (stdsis) , a «figura» (skhima) , a «grandeza» (mégethos) , o 
«numero» (arithmós), com as quais, como disse, se formam os fantasmas. 

85 Em todos os escritos de Aristóteles sobre a alma - não só no De Anima, mas 
também no De Memoria ou no De Senso - esta faculdade interior é identificada tanto 

com certos estados, «hábiros» ou «qualidades», como com uma certa prõtõ aisthêtikõ ou 
«sensação primeira», que gere os «movimentos» da alma: aqueles vindos do exterior, 

nas pdthê ou «afecções» dos corpos, e do interior, na mnimê ou «memoria»; todos movi
mentos que denotam já um necessdrio «lapso de tempo» mas, também, «concomitância» 

entre sensações. t portanto, em primeiro lugar, ao analisar a tipologia de actividades 
que convergem do exterior para o interior, que Aristóteles, nos estados de passividade 
(ou receptividade), individua uma série de potencialidades (que de certa forma são, 

também actividades), que para toda a antiguidade e tardo-antiguidade estavam localiza
das no coração (daqui p. ex. o «recordar», que denota já uma delas, a andmnêsis - um 

«trazer» do mais obscuro e íntimo de nós) mas que, depois, hão-de ser localizadas nos 
três ventrículos do cérebro (assim o lerá, a partir de Galeno, a filosofia e teologia árabes, 
sobretudo com Avicena e, posteriormente, a hebraica ou, depois ainda, a escolástica 

ou latina) (figs. 20-21). O elenco das variantes destes sensus interiores (que se desen
volvem já muito depois de Aristóteles) , sofrerá variações permanentes em cada autor 
- e, nestes, quase por tratado. Na sua divisão mais extensa, o elenco veio a incluir 

sete, mas, como Averróis (ver nota 94) afirmou repetidamente, ao refazer-se de novo 
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a Aristóteles, eles podem muito bem ser reduzidos a três (ou, no máximo, a quatro, se 
incluirmos as «sensações comuns»): «fantasia», «cogitação» e «memória» [cf. Averrois 
Cordubensis: Commentarium magnum in Aristotelis De Anima libros, ibid., [III, cap. 

VI 47-51] p. 415; assim como (com ligeiras variações) Co!!iget (ed. Venetiis, 1574) , 
II, cap. 20 e III, cap. 40]. Relativamente ao elenco de sete, esse contém: (1) «sensação 
comum» (sensus communis, a xoinón aisthetirion de Aristóteles), presente no ventrículo 

frontal ou anterior do cérebro, (2) «imaginação retentiva» (imaginatio, phantasia ou 
vis flrmalis), (3) «imaginação compositora do animal» (imaginativa) (4) «imaginação 
compositora do homem» (vis cogitativa; o «pensamento humano» ou «razão») (5) «esti

mativa» (aestimatio, extimatio ou excellentior iudex) , todas estas colocadas no ventrículo 
central, e, por último, ambas (6) «memória» (conservativa, memorialis ou conservans) e 
(7) «recordação» (remniscentia, reminiscibilis ou rememorativa), estas já no ventrículo 
posterior ou interno. H.A. WOLFSON, «The Internal Senses in Latin, Arabic and He

brew Philosophical Texts», in Studies in the History and Philosophy o[ Religion, edd. r. 
Twersky and G.H. Williams, vol. I (Cambridge [Mass.], 1973), p. 96. Este é o estudo 
basilar acerca das «sensações internas», que porém deve ser lido com novas integrações, 

p. ex. os etudos de N.H. Steneck ou de K. Tachau. 
86 Não sendo exactamente nomeado por Aristóteles - que o define apenas como 

o que é <<potencialmente todas as coisas» (hõ pdnta dyndmez) (430 a II) e, alusivamente, 
como «intelecto passivo» (pathetikós nofJs) em contraste com o produtivo que é, por sua 

vez, <<não passivo» (apathis) (430 a 24) -, este estado fora nomeado, pelos escolásticos, 
precisamente, «intelecto em potência», e, antes, por outros, «intelecto material», em 

linha com outra analogia usada pelo próprio Aristóteles: «existe um intelecto andlogo <à 

matéria (hjle» que se torna todas as coisas (tó pdnta glnesthaz) , e um outro que as produz 

a todas (tó pdnta poiein) >> (430 a 14-15). 
87 b importante não esquecer que a inteligência advém todavia numa relação com a 

psykhi, a «alma». Esta, segundo Aristócles, não deve ser entendida somente como corpo 

(sõma) - um substrato ou sujeito e uma matéria apenas. Ao invés, ela deve ser entendida 
como pneúma - como o espírito de um corpo; para que haja alma tem assim de existir, 

para além do corpo, um atributo ou uma determinação - uma certa «forma»; e é por 
tal que, segundo Aristóteles, a alma não é senão uma dada «substância»: um composto, 
de «matéria» (hjle) e «forma» (morphi) entre as quais um sujeito jaz (hypokelmenos) (De 
Anima 412 a 6-n). Porém, no primeiro capítulo do segundo livro, numa formulação onde 

soa já o uso rigoroso da sua terminologia filosófica, Aristóteles define-a como uma «acto» 
(entelékheia) ou «forma (eítios) de um corpo natural que tem a vida em potência»; uma fór
mula que Aristóteles repete três vezes, aplicando de cada vez pontuais alterações (412 a 20, 

412 a 30 e 412 b 5; outras duas formulações encontram-se em 412 b 5 e 414 a 27). Ou seja, 
ela é o «espírito» ou o «caloo> através do qual o «corpo natural» (sômatos physikós) se anima; 
ela expõe (age) a passagem do não-ser ou potência (djnamis) ao ser; ela pode o transitar da 
possibilidade de «vida» (zõi) - <<n utrir-se por si, crescer e perecer» - para a existência. 

88 «Nada impede que alguma das partes da alma seja separável, enquanto não é 

acto de nenhum corpo» (413 a 6-7); e, «dizer que a alma está irritada equivaleria a 
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dizer que esta tecesse ou construísse uma casa. Na realidade é talvez preferível não 
dizer que a alma se condói ou aprende ou pensa, mas o homem através dela. Não que o 
movimento estd na alma, mas que chega à alma ou parte dela; ou seja, a percepção parte 
de certos objectos, enquanto a recordação parte da alma para os movimentos ou traços 
permanentes nas faculdades sensitivas. Parece, portanto, que o pensamento advenha como 
substância e que não se corroa» (408 b n-19); ou ainda, «[diferentemente da sensação], 
quando o intelecto pensou algo de muito inteligível, não é menos, mas, ao contrário, é 

mais capaz de pensar os inteligíveis inferiores, já que a faculdade sensitiva não é inde

pendente do corpo, enquanto o intelecto é separado» (429 b 3-6). 
89 L.B. ALBERT!, L'Architettura, ibid., I, 1, pp. 18-21. 
90 A matriz deste passo, como se verá adiante no De Memoria, pode ser um modelo 

usado na Academia, como parece testemunhar, p. ex., o seguinte passo do Teeteto de 

Platão. «'Supõe, por assim dizer - diz Sócrates -, que exista na nossa alma uma cera 
impressionável, em alguns a mais, nouttos a menos, em alguns mais pura, noutros mais 
impura, em alguns mais dura, noutros mais mole, e noutros ainda na medida justa". 

"Sim" respondeu Teteeto. "Dizemos então - continuou Sócrates -, esta <cera> ser 
um dom de Mnemósine, mãe das Musas, e que, nessa, daquilo que decidimos me

morizar do que vemos e ouvimos ou que por nÓs inteligimos-pensamos, expondo <a 

cera> às nossas sensações e intelecções, marcamos, como se de impressões de signos de 
sinetes. E daquilo que se imprime disto nós conservamos memória e ciência, enquanto dura 
a imagem (eltiolon). Aquilo que é apagado, ou não consegue imprimir-se, esquecêmo-lo 

e disso não temos ciência"» (191 c 8 - 191 e 1). 
91 De Alexandre sabe-se apenas que era activo, como professor, entre 198 e 209 

d.t., a partir da dedicatória deixada no seu tratado De Fato aos imperadores Sétimo 
Severo e seu filho António Caracala. Ai agradece o pedido para presidir ao ensino da 

filosofia aristotélica em local que permanece incógnito (provavelmente Atenas). Co
mentou grande parte das obras de Aristóteles, trabalho pelo qual se tornou conhecido 
com «o Exegeta». Através de PorHrio temos a notícia de que tais comentários eram lidos 

na escola de Plotino (Vita. Plot. 14)· 
92 Para que se compreenda o campo semântico do verbo pdskhein e do seu substan

tivo correlato, pdthos - «afecção» ou «alteração», uma modificação por «acidente» -, 
deve-se atribuir a ambos o sentido de sofrer como acolhimento ou recebimento, tal como 

em hypodokhé, que Alexandre usa aqui também. 
93 Alexandri Aphodisiensis praeter com menta ria scripta minora, De Anima liber cum 

mantissa, «Supplementum Aristotelicum», vol. II, ed. r. Bruns (Georg Reimer, Berlin, 

1887), p. 84, 24-25. Itálicos meus. 
94 Abü al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd (Aven Roshd, i.e., Averróis para 

os latinos) nasceu em Córdova a 1126. Douto andaluz - médico, jurista, filósofo ... 

_ torna-se célebre com o epíteto de Commentator pelos inúmetos comentários (trinta 
e oito conhecidos) que dedicara especialmente a Aristóteles, redigidos como resumos, 

introduções e explicações para o grande reformador, o califa almóada Abü Ya'qüb Yüsuf 

«<Almimorim», como é nomeado nas crónicas portuguesas de Duarte Galvão e Ruy de 

81 



Pina), e sua corte. Deste soberano, de quem fora médico, recebeu o encargo de qâdi, 
juiz do supremo tribunal, primeiro de Sevilha e depois Córdova, durante os atribulados 

anos da chamada <ifTontera ealiente» pelos ininterruptos avanços e recuos cristãos, assim 
como pelas guerras internas ao califado no Al-Andaluz. A sua vida tornara-se difícil com 

a morte do califa, em 28 de Julho de 1184 (na estrada de fvora, segundo as crónicas cris
tãs, gravemente ferido e em fuga da derrota de Santarém, atingido pelo próprio D. San

cho I, ainda príncipe) e, com 72 anos, morre em Marrakesh, longe do amado Gharb. 
95 AVERRÓIS, Middle Commentary on Aristotle's De Anima, ed. AL. Ivry (Brigham 

Young University Press, Provo [Utah], 2002) , ['!' 293] p. 115. Itálico meu. 
96 Assim como a noção de intelecto (intellietus) - um derivado do verbo legõ, «leio», 

com o significado base de «apanhar», «colhen>, e que equivale literalmente a «leitura inte
rior» (cujo contrário seria negligere, o não ler de todo) - a noção de intentio, «intenção» 
(intus tensio) é, conforme o lugar onde a inteligência lê (a dimensão da potência intelec
tiva da alma), «tensão»: ou seja, aquilo que «tende» de algo para dentro de algo, e por 

isso, «intende» ou «entende». Para Tomás, contemporâneo dos tradutores que verteram 
Aristóteles para latim, esta etimologia iguala-a a species, «ver» (e daqui o nosso espectáculo 

ou espelho, speculum), que por sua vez traduz o grego eidos [visão inteligível ou interior]. 
«Intenção» e «espécie» são, neste quadro, modos da «visão» comum ou universal; uma 

leitura interior predicável a mais de um ente. Agamben, num breve texco intitulado, 
precisamente, O Ser Especial, afirma que «a espécie não é mais, neste sentido [o da tenção 
interna de cada ser, ou o que o leva a fazer-se imagem, comunicar-se, tornar-se comum], 
senão tensão, o amor com o qual qualquer um deseja si mesmo, deseja perseverar no 
próprio ser, comunicar si mesmo. Na imagem, ser e desejar, existência e cognato coin

cidem perfeitamente. Amar um outro ser significa desejar a sua espécie, isto é, o desejo 

com o qual ele deseja perseverar no seu ser. O ser especial é, neste sentido, o ser comum 
ou genérico e este é qualquer coisa como a imagem ou o vulto da humanidade. A es
pécie não subdivide o género, expõe-o. Nela, desejante e desejado, o ser faz-se espécie, 
coma-se visível. E o ser especial não significa o indivíduo, identificado por esta ou aquela 

qualidade que lhe pertencem de modo exclusivo. Significa, pelo contrário, ser qualquer 
[itálico meu], ou seja, um ser tal que é indiferente e genericamente qualquer uma das suas 
qualidades, adere a elas sem deixar que nenhuma o identifique.» G. AGAMBEN, «~essere 

speciale», in Profanazioni (Nottetempo, Roma, 2005), pp. 62-63. 
97 Visco este comentário existir somente na versão latina de Michael Scottus - e, 

portanto, o árabe ter sido irreparavelmente perdido -, e de este passo ser uma espécie 
de paráfrase do passo de Aristóteles, manterei a minha tradução dos vocábulos «tabui
nha» e «grafia», e não as soluções de tradução de Scottus, respectivamente, «tavola» e 

<<pietura», de maneira a manter o nível semântico do problema. Adiciono, também, que 
Michael Scottus (de origem britânica) é o famoso tradutor responsável pelo Averroes 
Latinos - o Corpus de traduções para latim dos comentários, a partir dos originais 
árabes; textos que se presume Scottus tenha tido acesso em Toledo, na altura já parte 
do reino de Leão e Castela. Corpus que se diz ter sido a fonte principal da «redesco

berta» ou ingresso, a partir de c. 1225, de Aristóteles no Ocidente latino, reformando 
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quase todo o tipo de estudos e abrindo algumas das mais violentas disputas de que há 
história: «pode-se afirmar sem exagero que é só graças à introdução destas traduções 

que o estudo do novo Aristóteles pode iniciar no Ocidente» U. Brams, La riseoperta di 
Aristotele in Oecidente Oaca Book, Milano, 2003), p. 78]. 

98 Averrois Cordubensis: Commentarium magnum in Aristotelis De Anima libros, ed. 

F. Sruart Crawford (Medieval Academy of America, Cambridge [Mass.], 1953), [liv. 

III, cap. 1451-58], p. 430. Itálico meu. 
99 Dietrich von Freiberg (m. 1311) - ou Teodorico de Friburgo - , foi um monge 

dominicano alemão a quem devemos, por exemplo, a explicação correcta do arco-íris 

(recorrendo a duas refracções e uma reflexão para explicar o arco-íris primário e a duas 

refracções e duas reflexões para explicar o arco-íris secundário) . 
100 D. VON FREIBERG, Traetatus de lntelleetu et lntelligibili III, 7, 5 [in Schriften zur 

lntellekttheorie, ed. B. Mojsisch, «Opera Omnia», t. I (Felix Meiner Verlag, Hamburg, 

1977), p. 182-183]. Itálico meu. 
101 J.I. Beare, na nota de tradução que coloca para esta expressão afirma que «zõon 

here and below equals "picture" generally, not "picture o/animal". This use o/ the word is as 
early as Empédocles (Karst. 372), and Herod. iv. 88. To restrict the meaning here to painted 
animais would spoil the illustration, sinee then zõon would be relative at once and from 
the jirst". The Works o/ Aristotle, Translated into English, vol. III, ed. D. Ross (Oxford, 

1931), De Memoria et Reminiseentia 449 b 25· 
102 Mesmo se esta é, ao fim de contas, a faculdade que contém, no homem, todas 

as outras que lhe são internas «não existe um acordo geral, entre estudiosos, de que 
Aristóteles tivesse um conceito unificado da phantasla». G. WATSON, «CllANT AEIA in 

Aristode, De Anima 3.3», in The Classical Quarterly [nova serie], vol. 32, n.O 1 (Oxford, 

1982), p. 100. 

PARTE III 

103 «O que do reino-dos-mortos hoje ainda é inabalavelmente efectivo é a fronteira. 

Ela possui uma realidade anímica e não apenas anímica; torna-se indubitavelmente 
cognoscfvel quando alguém morre. ( .. . ) Para o que atravessa a fronteira, o reino-dos

-mortos emergiu na vida, em casa. Para quem sobrevive a fronteira está, invisivelmente, 
aí.» K. KERÉNYI, <<A Ideia Religiosa do Não-Ser», in Estudos do Labirinto, ed. P.A.H. Paixão 

(Assírio & Alvim, Lisboa, 2008), p. 200. 
104 K. KERÉNYI, Die Heroen der Griechen (Rhein-Verlag, Zurique, 1958), p. 299. 

105 «Pjlas' Haldao peréseim> , IL. V 646 e IX 312 ou lESCHYLOS, Agamemnon 1291. 

106 A mais antiga ocorrência textual que expõe o episódio deste mitologema - a 

tentativa de resgatar Euridfce, morta no Hades - encontra-se num passo da tragédia 
Alceste de Eurípedes. Admeto, Rei de Fere, na ambição de conseguir recuperar a esposa 
Alceste - que por amor dele dera a vida e agora estava no Hades - deseja e sonha de 

adquirir as misteriosas faculdades que lhe permitiriam entrar - vivo - neste temível 
reino. «Se tivesse em mim a lfngua (glóssa) e a voz (mé/os) de Orfeu - de maneira a 



que a filha de Deméter ou o esposo da que se encanta com os cantos (úmnoisz) , te 
trouxessem para fora do Hades - iria lá a baixo» (357). Não se trata assim de uma mera 
curiosidade em conhecer a fronteira ou de ousar passá-la por puro jogo - o preço que 
é imposto é demasiado alto: permanecer lá, morto. 

107 O território que viabilizara a Orfeu reaver Euridíce - reino inteligível a um 
mortal mas imperceptível -, era orientado, na época, pela deusa Core, ou Perséfone. 
Uma deusa que dominava não só na morte mas, sobretudo, a terra, com sua mãe 
Deméter, na qualidade de «fertilidade». Ambas eram fundamentais ao complexo «vida
-morte-vida» ou da morte enquanto regeneração ou possibilidade de vida: p. ex. a 
«espiga» mostrada aos iniciados durante o culto de Elêusis, em Outubro, altura do ano 
em que já nada crescia. Numa cultura essencialmente agrícola, subordinada aos ciclos 
das estações e às intempéries, esta deusa passa um terço do ano no mundo-inferior -
como esposa de Hades, num casamento que representa a passagem violenta de rapariga 
a mulher -, e dois terços, ou metade do ano, entre os vivos - um ciclo que denuncia 
um acordo íntimo entre esterilidade e fertilidade, entre o Hades que a tinha raptado, 
ainda rapariga, e Deméter, que, no desespero da procura pela filha ausente, torna a terra 
infértil até que de novo a retenha. Além dela, no entanto, outra divindade, de extrema 
importância para a morte, governava o território onde o cadáver era deposto - esta 
com implicações directas tanto com a psykhê (a alma) como com o nom (o pensamen
to), assim como, em contraste, com a amnésia (o esquecimento) e com a amnistia (com 
o cancelamento da memória); referimo-nos à mãe das Musas, a deusa da memória 
Mnemosyne, com quem o Orfismo mantinha implicações directas. Cf. G. PUGLIESE
-CARRATELLI (ed.), Le Lamine d'oro orfiche, Istruzioni per ii viaggio oltremondano degli 
iniziati greci (Adelphi, Milano, 2001). 

108 K. KERÉNYI, <<A Ideia Religiosa do Não-Sef», ibid. , p. 203. Itálico meu. 
109 As primeiras ocorrências textuais do episódio são: EUIÚPEDEs, Ale. 357-362; PL. , 

Smp. 179 d; Isoc., Ep. II 8; e de maneira indirecta: PL., Phd. 68 a; APOLLOD., Biblioteca 
I 14-15. 

110 A identificação desta cratera - indicação ausente no texto de Kerényi - deve
-se à gentileza da Professora Cornelia Isler-Kerényi. 

III K. KERÉNYI, Die Heroen der Griechen ... , ibid., pp. 303-304. 
11 2 Um indício. Se analisarmos o termo mjstai - dado pelos gregos aos «iniciados», 

mortais que tinham a permissão de superar os «portões do Hades» durante os mystêriai, 
os cultos de iniciação (ou mjesis), relativos aos numes ctónicos -, verificamos que ele 
indica para a fala uma experiência análoga à que se pede à visão prescrita no episódio 
de Orfeu. A sua etimologia deriva do verbo mjein, «fechar», que, de acordo com a for
ma onomatopeica da sua raiz - o indo-europeu *my- [mu) -, significa uma espécie 
de mugir, gemido, canto ou lamento (<<mmmmm») com a boca fichada, ou seja, um 
impedimento ou suspensão voluntária da fala. Relativamente à raiz, Chantraine escla
rece que se trata de uma «onomatopée faite avec La bouche firmée, avec un ton pLaintij» , 
P. CHANTRAJNE, Dictionaire étymologique de La Langue grecque (Klincksieck, Paris, [1968) 
1999), p. 717. 

113 Mas já no De Senso, ele desenvolve esta asserção afirmando que a «visão é um 
sentido superior, relativamente às necessidades da vida e aos seus efeitos directos; mas 
para o desenvolvimento da inteligência e suas consequências indirectas, o ouvido é 
mais importante» (437 a 3-6), por ser o órgão que recebe o discurso racional no pro
cesso de aprendizagem, chegando ao pontO de afirmar, linhas depois, que «das pessoas 
destituídas de nascença dos seus sentidos, os cegos são mais inteligentes que os surdos 

e os mudos». 
114 K. KERÉNYI, «Hiihepunkte der griechischen und riimischen religiiisen Erfahrung», 

in Antike Religion, [nova ed.) ed. M. Kerényi (Klett-Cotta, Stuttgart, 1995), p. 78. 
115 Já Walter F. Otto, trabalhando sob pressupostos idênticos, tinha assinalado esta 

questão, de maneira a nos assegurarmos de não estarmos ante um mito falso. Para ele 
uma «falsificação do mito» significa uma modificação intencional; como as que ocor
reram na recuperação de Orfeu durante o Renascimento italiano, algo que culminou 
em casos quase ridículos como o de Orfeu e Euridice de Gluck, representado em 1762, 
em Viena, no qual o herói acaba por conseguir reaver a amada. Se nos encontrarmos 
perante um mitologema autêntico, afirma Otto, é porque «Orfeu não se vê privado 
da sua preciosa oferta pela ordem arbitrária de um deus; perde-a porque foi incapaz 
de respeitar a medida (Mal!. Um ser vivo não pode reter um defunto mesmo se lhe é 
oferecido. Foge-lhe, porque a paixão do sangue, inerente ao ser-vivo, é tão estranha ao 
espírito do morto como ao daquele que o está a trazer da morte.» W.F. OTIO, «Der 
ursprüngliche Mythos im Lichte der Sympathie von Mensch und Welt», in Mythos und 
Welt, ed. K. von Fritz (Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1962), p. 246. Itálico meu. 

116 O elemento de permissão - presente na descrição de Kerényi -, o único com 
o qual ele pode aceder (enquanto vivo) ao subtérreo - «somente a voz (Stimme) era 
permitida no reino-dos-mortos» -, denota que existe uma voz da alma e não do corpo 
_ uma voz não sensível. É o próprio termo Stimme, a permitir a suposição - a partir 
da sua raiz -, da possibilidade de distinguir um mera voz - a fala - do seu «tom», a 
Stimmung, que em qualquer dicionário alemão-português é traduzido por «afinação» (em 
sentido musical), «atmosfera», «ambiente» ou, em sentido geral, «disposição» (de humores) 
_ precisamente, um «estado da alma». A voz de Orfeu não seria então nem a fala - a 
linguagem articulada - nem uma mera voz do animal Orfeu - um «som» (que segundo a 
definição que deste dá Aristóteles, é um «certo movimento de w», mas uma «tonalidade» ou 
«estado da alma», uma sua disposição, que permite encontrar na alma um aparatos acústico
-musical análogo à «tabuinha». Já Aristóteles, no De Anima, tinha distinguido a <(\/oz» 
(phõnê) - que é só da alma - de um mero «som» (psóphos) ao afirmar que a voz «é o som 
de um ser animado [aquele que tem alma)>> (420 b 5) e que, logicamente, os seres inanima
dos (sem alma) não a têm; ou de que essa «não é obtida por um membro do corpo (420 b 
14) .. . já que nem todo o som prodll2ido por um animal é voz - é possível estalar a língua 
ou tossir -, o choque <do ar inspirado contra a artéria-traqueia> [=a parte do organismo 
onde reside, em potência, a parte da alma que prodll2 a voz) deve ser fiito pelo ser animado e 
acompanhado por um acto de fantasia (allà dei émpsykhón te einai to tjpton kal metà phantas{as 
tinós); já que a voz é um certo som significante (semantikós)>> (420 b 27-35)· 



117 Trata-se do momento em que Fedro, ao apresentar a sua ideia de Eros, tomando 

como exemplos mortais que por amor deram a vida pelos amados, e desgostado com a 
insolência do nosso herói, descreve o episódio e Orfeu como contra-exemplos. Convém 

recordar que o verbo médio diamekhanâsthai, que aparece neste passo, denota o meio 

maquinal - mechané - que no teatro trazia à cena um deus (apó mekhanés theós), 
como manifestação redentora. 

118 «L'alta fantasia qui manco possa». Paraiso XXXIII I42. 

119 Se, p. ex., na Vita Nuova, o motivo principal, através da recordação de Beatriz, 
amada-ausente-morta, é a imagem feliz que o co-move, com a qual se aperfeiçoa, já 

na Commedia o processo torna-se complexo e intricado: passar do presente ao não

-presente, do que perece-decai ao que é eterno - encontrar a beatitude - implica, 

todavia, empreender um longo e acidentado itinerdrio laico, percorrido com os próprios 
pés, que se orienta para um fim último: alcançar Deus. 

120 «Entrada em circulação com a Ética Nicomaqueia a noção de nobreza como 

actividade da parte mais alta e perfeita do homem, o intelecto especulativo, e portanto 

ligada ao próprio conceito de uma perfeição humana, lá onde a não-nobreza, ou me

lhor, a vileza é imperfeição, aí, individua-se num advertido exame da transformação 

do campo semântico: de facto, a este terceiro género de nobreza acima dos Outros dois 

(nobilitas hereditária dos antepassados e nobilitas animz) liga-se a noção de felicidade, 
que penetra assim com papel primário no universo ético, ou melhor, dianoético.» M. 
CORTI, Scritti su Cavalcanti e Dante (Einaudi, Torino, 2003), p. 77. 

121 «ln quello giorno nel quale si compiea l'anno che questa donna era fatta de li citta
dini di vita eterna, io mi sedea in parte ne la quale, ricordandomi di lei, disegnava uno 

angelo sopra certe tavolette; e mentre io lo disegnavà, vo!si li occhi, e vidi lungo me uomini 
a li quali si convenia di fare onore. E' riguardavano quello che io focea; e secondo che me fo 
detto poi, elli erano stati già alquanto anzi che io me ne accorgesse. Quando li vidi, mi levai, 
e salutando loro dissi: "Altri era testé meco, pero pensava': Onde partiti costoro, ritornaimi 
a la mia opera, cioe dei disegnare figure d' angeli: e faccendo cio, mi venne uno pensero di 
dire parole, quasi per annovale, e scrivere a costoro li quali erano venuti a me . .. » 

122 Segundo a acepção grega, de que o termo deriva, anjo é tanto (1) a «mensagem» 

(angelia ou dngelma), (2) a «transmissão» ou o acto de a levar (angéllein), como (3) o 

próprio «mensageiro» (angelos) - anunciador, emissário ou embaixador, com a qua

lidade de representantes - ou, ainda, (4) a «forma» da mensagem; os quatro aspectos 
como um unicum da própria mensagem (fig. 3). 

123 Trata-se da tão procurada vita beata ou «feliz», favorecida pelos deuses, que se

gundo Chatraine, quando é usada no plural (mdkares), equivale aos mortos que moram 

nas ilhas dos Bem-aventurados (Bienheureux)>> (Dictionnaire Étymologique ... , ibid., p. 659). 

«Quanto à questão [o que é a felicidade?) - escreve por sua vez Maria Corti _, 
observa-se imediatamente que os filósofos e divulgadores (como Brunetto) tendem a 

manter bem separado o conceito de felicidade, e, portanto, o vocábulo que o indica, 

das várias formas de prazer e deleite: na senda de Aristóteles, que tinha atribuído às 
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virtudes éticas a eudaimonia e só às dianoéticas a makaria, assim também no código 

latino e naquele em vulgar as duas realidades são tidas bem distintas: à delectatio do 

Liber Ethicorum, Brunetto faz corresponder o delit e à felicitas a felicité ou beatitude.» 
M. CORTI, Scritti su Cavalcanti e Dante, ibid., p. 78. Mais do que indagar sobre uma 

dimensão pessoal ou anagráfica da vida de uma Beatrice Portinari - que é quem se su

põe tenha sido realmente a Beatriz por quem Dante se comove e o motivo ou musa que 

o leva a escrever este extraordinário manifesto da linguagem -, Dante concentra-se, 

assim me parece, na forma da musa como ideia profunda da vita beata. Num conúbio 

de angeologia e ideia de amor, de poesia provençal e o novo modo de poetar (stil novo) 
dos poetas toscanos, de filosofia e teologia Dante encontra a sua verdadeira mustt e o 
modo de a alcançar: o nobre intelecto que o há-de elevar para além da vida. 

124 Interessante é a ligação entre o termo grego que designa o aperfeiçoamento das 

virtudes éticas, a eudaimonia ou «felicidade», e a potência na qual esse aperfeiçoamen
to se opera - o daimon. Num passo do Simpósio de Platão, no qual Sócrates relata 
aos presentes o colóquio tido com a sacerdotisa Diótima, precisamente, acerca de um 

daimon, Eros - o significado desta potência é esclarecido. Nesse diálogo ele insiste e 
pergunta: «"Mas o que é?", -"Como disse anteriormente," respondeu, "é <a> meio 
entre mortal e imortal (metaxy thnetoCl kal athandtou)". -"Mas o quê, ó Diótima?" 

-"Um grande daimon, ó Sócrates: de facto, tudo aquilo que é demoníaco é entre um 
deus e um mortal." -"E que poder tem?" Perguntei. -"Aquele de mediar (hermeneyon) 
e de transportar (diaporthmeyon) aos deuses o que vem dos homens e aos homens o que 
vem dos deuses: dos homens as orações e os sacrifícios, dos deuses, ao invés, as ordens e 

as recompensas dos sacrifícios. E, estando no meio (en méso) entre uns e os outros, efectua 
um aperfeiçoamento, de maneira que tudo seja ligado com ele mesmo [com Eros). Através 

de si acontece toda a mântica e a arte sacerdotal que diz respeito aos sacrifícios e às 
iniciações e aos encantos e toda quanta a divinação e a magia. Um deus não se mistura 
com um homem, mas através dele [do dalmon) existe cada relação e colóquio dos deuses com 
os homens, seja quando acordados, seja quando dormem. E quem é sapiente destas coisas 
é um homem demoniaco; quem ao invés, é sapiente de outras coisas, nas artes ou nos 

ofícios, é um homem vulgar. Tais demónios são muitos e <estão> por todo o lado; e um 
desses é também Eros"» (202 d II - 203 a 8). Já na descrição do episódio do Orfeu Kerényi 

assinalava Eurídice «a avançar guiada pelo Amor em forma de Eros alado». 
125 «ai nobile intelletto, / oggi fa l'anno che nel ciel salisti» (Vita Nuova XXXIV [xxxv) 

I3-I4). Um meio aqui ainda com valor análogo ao que virá a ter o limbo na sua Commedia, 
uma «condição intermédia ou anfíbia [de suspensão) que confere uma disposição particu
lar para conhecer e frequentar os habitantes do céu e do inferno»; esse é, p. ex., o lugar dos 
anjos neutrais, daqueles «que não tomaram partido na rebelião de Lúcifer contra Deus. 
M. AsiN PALACIOS, La escatologia musulmana en la Divina Comedia. Seguida de la Historia 
y critica de una polémica [2." ed.) (E. Maestre, Madrid-Granada, 1943), p. 134. 

126 «Ozio di speculazione» que na antiguidade se identificava com a skhole, uma «ino

perosidade» (abstenção da execução) ou «desobra» (desfazer-se do fazer); um estado que é 

impedido, p. ex., por aquilo que para Dante são as necessidades dos deveres civis ou dos 



cuidados familiares. Trata-se de um certo tipo de descanso ou de tempo livre que Chan

traine avizinha ao «parar» (arrêter), um estado que, na senda de tudo quanto disse atrás, 
recorda o «calar» misterioso dos sentidos ou a abstenção do trabalho servil. 

127 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia [Ober den Begriff der GeschichteJ, edd. G. 
Bonola e M. Ranchetti (Einaudi, Torino, 1997), pp. 20-23. Itálico meu. 

128 Neste passo decisivo Aristóteles afirma o quanto é indispensável a existência de um 

meio (metaksy)- o ar, o diáfano, a transparência ... - para qualquer factor perceptivo. 

Eis o passo completo: «Se, de facto, alguém pusesse algo colorido sobre a própria vista, 
não poderia ver; desse algo o transparente (diaphanés) é movido - por exemplo o ar - e 

com este, que é aquele que contém, é movida a faculdade de sentir. De facto, é absurdo 
dizer, como o faz Demócrito, que, se o vazio fosse o meio, se veria distintamente até 
uma formiga no céu. Na verdade, ver advém da faculdade sensitiva que sofre algo; se é 

impossível <que a visão advenha> da própria cor enquanto é vista <então> resta <que 

advenha> do meio, <portanto> é necessdrio que algum meio exista. Se fosse vazio, não só 
nlUÚl de distinto mas nada de todo seria visto» (De Anima 419 a 12-21). 

129 Numa carta a Ernst Schoen, de 29 de Janeiro de 1919, Benjamin esclarece esta 

noção apresentando-a na acepção que aqui me interessa: «a pureza (Reinheit) de um ser 
não é nunca incondicional e absoluta [i.e., nunca consiste em si mesma]; é sempre su

bordinada a uma condição. Esta condição é diferente de acordo com o ser que se trata; 
mas não reside nunca no próprio ser. Por outras palavras: a pureza de cada ser (finito) 

não depende nunca deste mesmo ser. Os dois seres aos quais normalmente atribuímos 
pureza são a natureza e a criança. Para a natureza, a condição da sua pureza, que está 
fora dela, é a linguagem humana». W. BENJAMIN, Lettere 1913-1940, edd. G.G. Scho

lem e T.w. Adorno (Einaudi, Torino, 1978), pp. 53-54. 
130 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia, ibid., p. 20-23. 
131 K. KERÉNYI, «Hõhepunkte der griechischen und rõmischen religiõsen Erfahrun

ge», in Antike Religion, ibid., p. 84. 
132 K. KERÉNYI, «1st die griechische Religion Erlõsungsreligion?», in Antike Reli

gion, ibid., p. 190. 
133 Contra uma armadilha presente numa certa compreensão da «redenção» ou 

do seu correlato o «messianismo» ou, ainda, de uma acepção ardilosa da liberdade 

- presente em algumas asserções de Gershom Scholem, nas quais este defende que 
«com a conquista do "reino da interioridade" o hassidismo pagara o "caro preço" de 
perder a "espera messiânica"» -, Jacob Taubes responde que «se a história hebraica no 
exílio fora uma "vida vivida no diferimento", tal vida em suspensão é devida à hegemonia 
rabinica [e não à espera messiânica]. Retirar-se da história é, acima de tudo, a posição 
assumida pelos rabinos, a perspectiva, isto é, de se opor a todas as correntes messiânicas 
com o marco de "pseudo-messiânicos". (oo.) Se a ideia messiânica, no hebraísmo, não 

for interiorizada, pode transformar o "país da redenção" num incêndio apocalíptico.» 
J. Taubes, 11 prezzo deI ~essianesimo (Quodlibet, Macerata, 2000), pp. 54-56. 
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Figura 1 
Diagrama funcional do olho na concepção greco-árabe, 

com as suas sete túnicas e os três humores. 

A partir do De Oculis de Hunain. 
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Figura 2 
Representação anatómico-funcional que tenta 

perceber a visão binocular. 
(Autoria desconhecida) 

Figura 3 
Anunciação. 

Ambrogio Lorenzecci, 1344. Accademia, Siena. 



Figura 4 
Fillippo Brunelleschi. 

Praça do Duomo, Florença. 

Figura 5 
Monumento funerário de João «o Destemido», Duque de Borgonha, 

morto em 1419, e de sua mulher Margarida de Baviera, morta em 1424. 
Museu de Belas Artes (Palácio dos Duques de Borgonha), Dijon. 



Figura 6 
A entrega das Tábuas da Lei a Moisés. 

Contra qualquer tradição conhecida, as leis aparecem escritas numa tabuinha de três 
abas. Pormenor de um manuscrito hebraico do século XIII; um pergaminho de origem 

provavelmente renana [Ms. Parm. 2887 (cat. Gerusalemme n. 1010)]. 
Biblioteca Palatina, Parma. 

Figura 7 
João VII com a Igreja nas mãos. 

Grutas Vaticanas. 
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Figura 8 
Pontífice com um «modelo» na mão. 

Pormenor de um rolo dos leirores-legiscas da 
Universidade de Bolonha. 

Figura 9 
Ressurreição 

Piero della Francesca, c. 1458. Museu Cívico, Sansepolcro. 



Figura 10 
Pedra tumbal do arquitecto Hugues Libergier 

(actualmente na Catedral de Reims). 

Figura 11 
Brunelleschi e Ghiberti apresentam a Cosi mo I 

o modelo da igreja de San Lorenzo. 
Marco da Faenza segundo desenho de Giorgio Vasari, 

Sala de Cosimo «iI Vecchio», Palazzo Vecchio, Florença. 



Figura 12 
Um «modelo» da cidade de Parma a ser oferecido pelo Cardinal 

Alexandre Farnese ao irmão Ottavio, na presença do Papa Júlio III. 
Federico Zuccaro, 1562. 

Sala dos Fasti Farnesiani, Pala= Farnese, Caprarola. 

Figura 13 
Dante Aleghieri expõe a sua Commedia numa imagem que o mostra já na eternidade: 

atrás de si (do seu lado esquerdo) vê-se a Cupola de Brunelleschi, que ele não 
poderia ter conhecido, construída cerca de cem anos depois da sua morte. 

Domenico di Michelino, 1465. 
Basilica de Santa Maria del Fiore, Florença. 



Figura 14 
Padre Pietro Bonilli (nomeado «Beato» em 1984) a indicar a «Família 

Sagrada» como desenho-modelo e salvação da nossa sociedade. 

Figura 15 
Estatueta de terracota de uma senhora a desenhar. 

Século XII a.c. Louvre, Paris. 



Figura 16 
Tabuinha de grafar. Século N a.c. 

Papyrus Collection, Universiry of Michigan. 

Figura 17 
Figura sentada e rosácea da fachada do transepto sul 

da Catedral de Lausanne. Villard de Honnecourte [folha 16r]. 
Século XIII. Biblioteca National, Paris. 



Figura 18 
Escudos de figuras geométricas. 

Villard de Honnecourte [folha 18v]. 
Figura 19 

Aprendiz de pintor a desenhar. 
Século XIII. Biblioteca National, Paris. Maso Finiguerra, século xv. Uffizzi, Florença. 
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Figura 20 
Os sentidos interiores 

(aqui localizados nos três ventrículos do cérebro). 
Em De Potentiis Animtf de Walter Burley. 

Leipzig, Universitats-Bibliothek, Ms. 426, foI. 189r. 

Figura 21 
Secções da cabeça humana e do olho. 

Leonardo da Vinci, 1489. 
Windsor, Royal Library, n.O 12603 (p. 121). 



Figura 22 
Orfeu e Euddice no mundo-inferior. 

Cratera apula com ornato espiralado de figuras vermelhas. 
Apúlia, 340-330 a.c. (Stg. 709). 

Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. 
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