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Este texto procura relacionar a inscrição do corpo humano ao círculo e ao quadrado, presente no terceiro 

livro do tratado de Vitrúvio (De architectura libri decem), com as matrizes geométricas que regem a visão da 

cidade ideal na tratadística renascentista, uma visão que não poderemos desligar da conceção cosmológica 

medieval assente num mundo finito e regulado, da escala terrestre à divina, por um mesmo esquema 

autocentrado.  

António Averlino (também conhecido como “Filarete”), no seu Trattato d’Architettura (1457-64), é o primeiro 

a dar forma a este ideal, no esquema que apresenta para Sforzinda; embora a sua conceção tenha evidentes 

influências do discurso sobre a cidade presente no tratado de Vitrúvio, Averlino tem o mérito de traduzir 

graficamente os seus enunciados compositivos. 

Ao longo dos séculos XV e XVI, foram vários os tratadistas que abordaram esta temática da cidade ideal, 

com propostas que, de uma forma ou de outra, trabalham as mesmas ideias de centralidade e composição 

geométrica já presentes no esquema de Sforzinda.  

No final do século XVI, após toda esta especulação teórica (desenhada, mas não materializada), este ideal de 

cidade centralizada concretiza-se no traçado de Palma Nova, com um esquema que consideramos ser ainda 

herdeiro da matriz geométrica de Sforzinda. 

Mas se Palma Nova chega até nós como um exemplo raro da materialização dos princípios da tratadística 

quinhentista numa cidade nova, a sua construção coincide com a emergência de um novo paradigma no plano 

teórico, apresentado por Juan Bautista Villalpando e Jerónimo del Prado em Ezechielem Explanationes (1596-

1604), cuja visão do templo de Salomão exibe um esquema de 9 quadrados, num projeto de inspiração divina 

(de acordo com a narrativa bíblica do profeta Ezequiel) que aponta uma nova matriz geométrica para o ideal 

de cidade ocidental.   
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O círculo e o quadrado na cosmografia medieva 

 

Se o ideal moderno assentará na comensurabilidade do corpo humano tendo como base matricial a 

relação entre o quadrado e círculo, as mesmas figuras regem o ideário cosmológico medieval. Aí, no 

encalce de uma Jerusalém celeste, a Jerusalém terrestre é definida como centro do círculo terrestres 

emergindo como o lugar de onde e para onde irradia a presença de Deus. Uma relação que alinha 

diferentes escalas na representação do mundo e respetiva conformação conceptual.  

Na cartografia pré-moderna o mundo apresenta-se como tabuleiro circular detendo Jerusalém ao 

centro, lugar simbólico por excelência, definidor da orientação espiritual da Europa, e, durante os 

séculos XI a XIII, desígnio das movimentações militares, religiosas e comerciais do continente. 

Uma conformação que não é alheia à Sagrada escritura onde, de acordo com Ezequiel (5:5), 

o Senhor Deus disse “Isto é Jerusalém! Coloquei-a entre os povos; e as nações estrangeiras ficaram à sua volta.”  

 

 
Fig. 1 – Matriz medieval da planta de Jerusalém, Mapa-múndi e Carta cosmológica (J. C., a partir de Situs Hierusalem_Séc. 

XIII; Mapa Ebstorfer_c. 1300; e Schema huius praemissae divisionis sphaerarum_1524).  

 

É-nos assim apresentado um mundo finito, circunscrito ao círculo, do qual Jerusalém é o centro de 

onde erradia a presença de Deus e em redor do qual se organiza o cosmos. Simultaneamente a esta 

visão macro cósmica materializada em cartas circulares (cuja estrutura em T corresponde aos mares 

que separam a Ásia de África e da Europa), também na delineação do microcosmos Jerusalém é 

reduzida a círculo onde os principais referentes da cristandade se organizam em T, apresentando-se 

ao centro a esplanada do templo. Verificamos assim uma sucessão de círculos concêntricos, 

também identificada por Ramirez (1990, 134-135), na organização das escalas do espaço físico, 

simbólico e cósmico, centrados no templo de Salomão.   

Contudo, e apesar desta matriz, a interpretação de Jerusalém, e por consequência o templo de 

Salomão, divide-se em dois modelos, uma circular e outra ortogonal, conforme as fontes invocadas. 

Ora, ainda que as fontes bíblicas como os livros históricos do 1ºs Reis, o 2º das Crónicas e o livro 

profético de Ezequiel, apontem para uma estrutura ortogonal, parece vingar no imaginário 

ocidental a ideia da conformação centralizante. Contudo, sendo esta ideia, no essencial, uma 

conceção de raiz medieval, Fernández (2001, 1013-1014) explica-a segundo uma concorrência de 

vários fatores: 1 – A centralidade imposta a Moisés na construção da capela de Anástasis; 2 – Os 

organismos bizantinos difundidos por via das cruzadas, nomeadamente o Templo da Cúpula da 

Rocha que chegou a ser tomado como réplica do templo erguido por Salomão; 3 – a ideia de 

irradiação divina do centro à periferia. Contudo, não podemos deixar aqui de apontar que esta 

imagem mental, a qual prevalece ao longo dos tempos sob as fontes escritas, deverá a sua força à 
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eficácia da iconografia, medieval e moderna, da qual destacamos a vista de Erhard Reuwich gravada 

em Peregrinatio in terram sanctam (1486).  

Porém, o templo presente nesta iconografia nada tem a ver com o original senão que se ergue no 

mesmo lugar, passando o templo da Cúpula da Rocha ao longo da idade média pelo templo de 

Salomão reconstruído, o Templum Domini referente espiritual do mundo cristão. Uma confusão que 

não é alheia a fatores simbólicos, fundindo-se a imagem do templo centralizante com uma 

hipotética imagem do templo de Salomão. 

 

Homo ad circulum, homo ad quadratum 

 

Em 1416, Poggio Bracciolini encontra na Abadia de St. Gall uma cópia do tratado de Vitrúvio, De 

architectura libri decem (no Códice Harleianus). Esta (re)descoberta permite que este texto se torne 

uma peça central no desenvolvimento das teorias renascentistas, mas a sua interpretação constituiu 

uma tarefa difícil para vários tradutores e ilustradores, ao longo dos séculos XV e XVI.  

Há razões objetivas para isso. O texto original, redigido por um Engenheiro Militar romano entre 

44 e 20 a. C. (no tempo de Júlio César e de Octávio César Augusto), perdeu-se (Maciel, 2006, 9). As 

cópias existentes1 no início do século XV, em Latim mas com palavras Gregas misturadas, são 

confusas, mal ilustradas e de difícil interpretação. 2 São realizadas por eruditos medievais, 

'scriptores', que não são versados nos temas da arquitetura (Thoenes, 2003, 10). Assim (e até aos 

nossos dias), cada nova tradução realizada diretamente a partir destes manuscritos pode constituir 

uma interpretação diferente das anteriores. 

Estas dificuldades são bem evidentes nas sucessivas ilustrações da famosa passagem do livro III do 

tratado, que implica a inscrição do corpo humano ad circulum e ad quadratum3 e é a base de um 

discurso sobre as respetivas proporções anatómicas que justifica algumas das relação modulares das 

ordens arquitetónicas.  

 

 
Fig. 2 – Esquemas compositivos do Homo ad circulum de Fra Giovanni Giocondo da Verona (E. F., com base em Jobst, 

2003a, 63).   

 

                                            
1 O manuscrito mais antigo que chegou até nós é do Sec. IX ('Harleianus'), mas até ao séc. XV foram realizadas cerca de 30 cópias 
diferentes (Maciel 2006, 20.  
2 Alberti, no seu próprio tratado De Re Aedificatoria (1442-52), considera Vitrúvio um “autor sem dúvida competentíssimo”, mas refere 
que o seu texto foi “de tal modo danificado e mutilado pelo tempo (…) que os latinos palpitam que ele pretende fazer crer que falava 
grego, e os gregos que falava latim” (Santo, Krüger, 2011, 374).  
3 “(…) o umbigo é, naturalmente, o centro do corpo; (…) se um homem se puser deitado de costas com as mãos e os pés estendidos e 
colocarmos um centro de compasso no seu umbigo, descrevendo uma circunferência, serão tocados pela linha curva os dedos de 
qualquer uma das mãos ou dos pés. Igualmente, (…) se medirmos da base dos pés ao cocuruto da cabeça e transferirmos esta medida 
para a dos braços abertos, encontrar-se-á uma largura igual à altura.” (Maciel 2006, 109).  
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A primeira edição ilustrada de De architectura libri decem,4 com 136 gravuras, surge em Veneza em 

1511, da autoria de Fra Giovanni Giocondo da Verona. A sua tentativa de ilustrar a descrição de 

Vitrúvio da relação do corpo humano com o círculo e o quadrado concretiza-se em duas gravuras 

distintas (Jobst, 2003, 60-63). No caso do seu homo ad circulum, é bastante evidente a imprecisão da 

figura, que está inscrita num quadrado que não tem qualquer relação com as dimensões do corpo 

humano: se o personagem desenhado levantasse os braços, ultrapassaria claramente o círculo 

desenhado. 

Esta dificuldade de interpretação de Vitrúvio é também evidente nos desenhos de Cesare 

Cesariano, publicados na sua edição de Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura (Como, 1521), a 

primeira tradução do texto para italiano. As suas duas ilustrações homo ad quadratum e homo ad 

circulum são falaciosas, o que se torna evidente no segundo caso, onde a figura masculina5 é 

desenhada com os braços e as pernas esticados (com os pés claramente desproporcionados), de 

modo a tocar os quatro vértices de um quadrado que surge inscrito num círculo, que por sua vez 

está inscrito num quadrado que abrange toda a composição e se divide numa malha de 30x30 

unidades modulares. 

 

 
 

Fig. 3 – Esquemas compositivos do Homo ad quadratum e do homo ad circulum de Cesare Cesariano (E. F., com base em 

Jobst, 2003b, 70).   

 

No caso da segunda ilustração, homo ad quadratum, a relação geométrica da figura humana com o 

quadrado base corresponde ao descrito no texto de Vitrúvio, mas a clareza desta proporção perde-

se face a um conjunto de outras construções geométricas acrescentadas ao desenho: para além da 

malha de 30x30 já presente no homo ad circulum, Cesariano desenha as diagonais do quadrado, que 

cruzam no umbigo, inscreve um quadrado rodado (45º) no interior do quadrado maior (unindo os 

pontos médios das suas arestas) e constrói ainda uma complicada teia de linhas entre o topo da 

cabeça e os braços que procuram estabelecer um conjunto de proporções para os membros 

superiores mas resultam num esquema pouco claro e dificilmente relacionável com o texto original. 

Vitrúvio, no 1º capítulo do livro III, fala da relação proporcional 10:1 entre o rosto (“desde o 

queixo até ao alto da testa e à raiz dos cabelos”) e a altura total do corpo humano, salientando a 

correspondência desta medida com o tamanho da mão (“desde o pulso à extremidade do dedo 

médio”); refere depois a possibilidade de dividir esta medida em três componentes do rosto: “da 

base do queixo à base das narinas vai a terça parte”, daí até “ao meio das sobrancelhas, vai outro 

                                            
4 A primeira edição impressa do tratado surge em Roma no final do século XV, dirigida por Giovanni Sulpicio; é escrita em latim e não 
apresenta ilustrações.  
5 Entre as ilustrações do texto de Vitrúvio publicadas nas várias traduções realizadas nos últimos 500 anos esta é a única que conhecemos 
em que a virilidade da figura é claramente acentuada no desenho.  
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tanto” e “daqui até à raiz dos cabelos” a mesma medida. Se esta divisão do rosto configura uma 

relação modular de 1:30 com a altura do homem, ela não se aplica nas outras partes do corpo: nem 

na proporção do pé do homem6 (1:6), nem no tamanho da cabeça (1:8), nem na dimensão do 

antebraço (1:4), etc (Maciel, 2006, 109).  

 

 
Fig. 4 – Esquema compositivo das proporções do corpo humano segundo Vitrúvio (E. F., com base em Zollner, 2000, 37 

e Maciel, 2006, 110-11).   

 

Mais do que estabelecer uma regra modular de proporcionalidade aplicável a todo o corpo, Vitrúvio 

pretendia demonstrar a comensurabilidade do corpo humano, salientando as suas proporções 

expressas em números perfeitos - o 10, o 6 e a soma dos anteriores, o “perfeitíssimo” 16 (Maciel, 2006, 

110-11).  

O esquema modular de Cesariano tem uma correspondência limitada com esta ideia de 

comensurabilidade; no entanto, é esta interpretação que é retomada na primeira edição francesa do 

texto de Vitrúvio, publicada em Paris em 1547 com tradução de Jean Martin, gravuras de Jean 

Goujon e possível participação de Sebastiano Serlio7 (Kremeier, 2003, 202).  

 

 
Fig. 5 – Esquemas compositivos do Homo ad quadratum de Jean Martin / Jean Goujon (E. F., com base em Kremeier, 

2003, 206).   

 

Neste caso, o esquema é aperfeiçoado, do ponto de vista modular: o quadrado base definido pela 

altura do corpo humano8 é dividido numa malha de 10 x 10; por sua vez, esse módulo é dividido 

                                            
6 No corpo da mulher a relação é diferente (1:8). Isto justifica, para Vitrúvio, a diferente proporção entre a largura e altura das colunas da 
ordem dórica (1:6), que procura mostrar a “proporção, a solidez e a elegância de um corpo viril”, e da ordem jónica (1:8) que exprime a 
“delicadeza da mulher” (Maciel, 2006, 143).  
7 Jean Martin conhecia Serlio, que viveu em França nesta época; parece provável que a tradução e ilustração de Vitrúvio tenha sido 
realizada com o apoio deste tratadista Italiano (Kremeier, 2003, 202).  
8 Não é evidente no desenho a relação de proporcionalidade do quadrado com a largura dos membros superiores estendidos, porque a 
figura desenhada tem os braços em repouso, mas ela está subentendida.  
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em três partes, mas apenas nos dois módulos superiores do lado esquerdo, sugerindo as relações de 

proporcionalidade da cabeça e da parte superior do tronco. Surge também aqui o mesmo jogo de 

diagonais que se encontra no desenho de Cesariano, embora as linhas que ligam os quatro vértices 

do quadrado se cruzem nas virilhas (uma vez que o homem está representado numa posição mais 

natural, com as pernas na vertical). 

Em 1548, um ano após esta primeira edição em francês, publica-se a primeira tradução para alemão 

dos dez livros de Vitrúvio, realizada a partir do texto de Cesariano: Vitruvius Teutsch, editado em 

Nuremberga por Walther Rivius (Zimmer 2003, 482-93). A sua interpretação do homem vitruviano é 

quase idêntica à do autor italiano (as diferenças resumem-se a pequenas correções anatómicas da 

figura).  

Em todas estas variações do tema homo ad circulum / homo ad quadratum encontramos, em maior ou 

menor grau, a mesma dificuldade em entender os pressupostos do texto original; no entanto, em 

1490, Leonardo da Vinci tinha já compreendido as relações geométricas implícitas na descrição de 

Vitrúvio melhor do que qualquer um dos futuros ilustradores do texto, como demonstra o seu 

famoso desenho Homem de Vitrúvio.9  

 

 
Fig. 6 –Esquema compositivo do Homem de Vitrúvio, Leonardo da Vinci, 1490 (E. F., com base em Zollner, 2000, 37). 

 

Neste desenho torna-se claro que a relação entre o quadrado e o círculo não é direta nem evidente; 

nenhuma das figuras se inscreve na outra. O centro do círculo resultante do movimento das pernas 

e dos braços está localizado no umbigo; as diagonais do quadrado resultante da altura e da 

amplitude dos membros superiores (quando esticados paralelamente ao chão), se fossem traçadas, 

cruzariam nas virilhas. O círculo é tangente ao quadrado num único ponto, o centro da sua aresta 

inferior (entre os pés da figura), e o seu traçado não coincide com a posição dos vértices superiores, 

embora estes estejam próximos. 

Da Vinci não representa nenhuma quadrícula na figura, mas assinala subtilmente uma regra 

modular na linha que surge imediatamente abaixo do seu desenho: as marcas desenhadas sugerem 

uma divisão do quadrado em (aproximadamente) 24 módulos (um múltiplo de 6) que se relacionam 

claramente com as medidas da mão (dois módulos) e do antebraço (quatro módulos) da figura 

desenhada; dois destes módulos (no final de ambos os lados da linha traçada) apresentam uma 

subdivisão em 4 submódulos, que se relacionam com as medidas dos dedos.  

 

                                            
9 Este desenho, realizado a partir da leitura de Vitrúvio, faz parte de um conjunto de estudos sobre as proporções do corpo humano que 
Leonardo realizoa partir de 1489 com o objetivo de escrever um livro intitulado Da Figura Humana, que não chegou a completar (Zollner, 
2000, 36-7).  
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A cidade ideal, de Sforzinda a Palma Nova 

 

Esta procura de relação entre o quadrado e o círculo, presente no Homem de Vitrúvio, é aplicada ao 

desenho da cidade, de forma muito evidente, no Livro architettonico que Antonio Averlino (dito 

‘Filarete’ ou ‘Filareto’, que significa “amigo da virtude”) elaborou entre 1461 e 1464, durante a sua 

estadia em Milão, ao serviço do duque Francesco Sforza.10  

Neste tratado, a questão da relação entre o quadrado e o círculo coloca-se em várias ilustrações, 

mas a mais relevante para o tema deste texto é a planta de Averliano/Sforzinda,11 a cidade ideal 

descrita por Filarete. 

 

   
Fig. 7 – Filarete, construção geométrica de Sforzinda (E. F., a partir de Filarete, 1972, tav. 7, f. 13 v.) e esquema geral da 

organização da cidade (E. F., a partir de Filarete, 1972, tav. 23, f. 43 r.). 

 

Este desenho, elaborado de forma mais ou menos diagramática,12 “inaugurou o processo histórico 

da Cidade Ideal” e, simultaneamente, “a ideia de planificação em abstrato como um caminho 

possível na criação urbanística” (Tavares 2014, 79); mas, simultaneamente, transporta para a escala 

do desenho urbano a especulação geométrica presente no Homem de Vitrúvio. 

O esquema tem como base a sobreposição de dois quadrados iguais, sendo que um está rodado 45 

º em relação ao outro. Da sua intersecção resulta uma estrela de oito pontas que define o traçado da 

muralha: esta por sua vez está inscrita num círculo que une todos os vértices (Pedraza, P., 1990, 

69).13 

Se esta construção geométrica implica a inscrição dos dois quadrados num círculo, a sua 

sobreposição com uma rotação de 45º sugere um movimento que gera o traçado circular. O traçado 

radial das 16 ruas propostas por Filarete reforça esta ideia; partindo da praça central, as vias 

dirigem-se, alternadamente, às 8 pontas da estrela (onde se situariam as 8 torres, de planta circular) 

e aos 8 pontos de cruzamento dos dois quadrados que lhe deram origem (onde se situariam as 8 

portas da cidade). Sensivelmente a meio do seu traçado, entre a praça e a muralha, estas vias são 

                                            
10 O manuscrito original perdeu-se e foi através de cópias (nomeadamente as elaboradas para Sforza e para Piero de Medici) que a sua 
publicação parcial foi realizada no século XIX; mas foi preciso esperar por 1972 para ver editada uma publicação integral do texto 
(Biermann, 2003, 28-37).  
11 O desenho de “Averliano, cidade ideal que se chamará Sforzinda depois de realizada” (Biermann 2003, 30).  
12 Quer neste desenho, quer nas outras ilustrações do seu tratado, “parece claro que Filarete não dominava corretamente o desenho 
arquitectónico”; mas, apesar desta evidente limitação, conseguia comunicar eficazmente o essencial das suas “soluções fantasiosas” 
(Tavares 2014, 96).  
13 O diâmetro deste círculo seriam vinte e oito estádios, sendo o estádio uma medida que corresponde a trezentos e setenta e cinco 
braços. Domingos Tavares refere que este círculo pode representar “a ideia de instalar um fosso, um pouco provável segundo muro de 
proteção” ou apenas “uma linha auxiliar para a definição da geometria da forma” (Tavares 2014, 84). Dado o caráter esquemático do 
desenho e a indefinição do texto de Filarete em relação a este elemento, podemos considerar esta última hipótese como mais plausível.   
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cruzadas por uma rua de traçado circular, concêntrica em relação ao círculo exterior (Pedraza, P., 

1990, 120). 

As dificuldades que este esquema implica, ao nível do desenho urbano, são muito claras nos 

diversos elementos desenhados presentes no tratado de Filarete. A relação da praça central, 

desenhada de forma retangular (com uma proporção de 1:2), com a forma radial das vias que dela 

partem não é percetível, nem no plano geral de Sforzinda nem na planta da referida praça; do 

mesmo modo, dificilmente se imagina a compatibilidade do esquema radial das ruas com a “malha 

em quadrícula”, que é sugerida no texto mas não desenhada (Tavares 2014, 84).  

Apesar das inúmeras contradições presentes nas várias ilustrações presentes no tratado, o esquema 

compositivo de Sforzinda parece ter tido um grande impacto nos tratadistas dos séculos XV e XVI, 

como matriz geométrica que concretiza em desenho o discurso de Vitrúvio sobre a cidade.14  

Vitrúvio apresentava como ideia geradora do traçado a relação com os oito ventos,15 de modo que 

“o ordenamento das praças e das vielas” possa ser “alinhado pelos ângulos entre duas direções de 

ventos”; este principio liga o traçado das cidades a uma matriz derivada da rosa-dos-ventos, num 

desenho radial que articula oito direções. Refere ainda que o contorno das cidades é desenhado 

pelos seus muros defensivos, e que estes “não deverão ser estabelecidos em forma quadrada nem 

com ângulos salientes, mas em circuitos, de modo a que o inimigo possa ser observado a partir de 

vários lados”; pela mesma razão, as torres da muralha “deverão ficar salientes para o lado exterior” 

e ser “arredondadas ou poligonais”, para oferecerem mais resistência ao impacto de projéteis e 

aríetes (Maciel 2006, 46-51). 

 

 
Fig. 8 – Francesco di Giorgio Martini, esquema de cidade com muralha em forma de estrela de oito pontas (E. F., a partir 

de Martini 1967, f. 60v, tav. 258). 

 

Francesco di Giorgio Martini apresenta no seu tratado Trattati di Architettura Ingegneria e Arte Militare 

(1478-89)16 vários esquemas de organização defensiva urbana, com diferentes formas; 17 dois deles 

(Martini 1967, f. 7, tav. 9) apresentam uma relação muito direta com a rosa-dos-ventos de Vitrúvio, 

                                            
14 O texto de Vitrúvio sobre o traçado de cidade (presente no capítulo V do livro I de De architectura libri decem) era certamente do 

conhecimento de Averlino, que cita o autor romano por diversas vezes no seu tratado.   
15 Estes oito ventos são: o “solano”, o “euro”, o “austro”, o “áfrico”, o “favónio”, o “cauro”, o “setentrião” e o “aquilão” (Maciel 2006, 
49-50).   
16 Francesco di Giorgio terá iniciado em 1477 uma tradução dos dez livros de Vitrúvio (“uma empresa que iria acompanhá-lo durante 
toda a vida”) para uma edição não publicada; o seu próprio tratado foi realizado em duas versões, uma primeira entre 1478 e 1481 
(Codex Ashburnham 361, Biblioteca Lourenciana de Florença) e uma segunda entre 1487 e 1489 (Codex Magliabechianus II.I.141, 
Biblioteca Nacional de Florença). Mas foi apenas em 1967 que o texto conheceu a sua primeira edição impressa (Biermann 2010b, 40).   
17 Este tratado surge numa época em que se iniciava a transição dos sistemas defensivos medievais (muros “sólidos e altos” com um 
“fosso com água ao seu redor”) para os sistemas de defesa contra o tiro de canhão (com “um progressivo aumento da distância 
horizontal que devia deixar-se entre o perímetro da cidade e o limite exterior da sua fortificação”). Esta pesquiza de um novo sistema 
defensivo torna-se uma evidente necessidade após a conquista turca de Constantinopla, em 1453, “que abriu uma nova era na história das 
fortificações militares” (Morris 1979, 184-5).   
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com planta octogonal e um sistema de oito vias radiais que partem de uma praça central. A relação 

geométrica destes dois desenhos com o esquema de Sforzinda é evidente no traçado das vias, 

embora Martini reduza a complexidade do esquema de Averlino, diminuindo o número de ruas 

radiais para metade. Mas a semelhança com o traçado de Sforzinda é ainda mais evidente numa 

terceira proposta (Martini 1967, f. 60v, tav. 258) onde se reconhece uma muralha em forma de 

estrela de oito pontas, que protege uma cidade de planta quadrada.    

A tradução em imagens do discurso de Vitrúvio sobre o traçado das cidades também constituiu um 

difícil desafio para os seus diversos tradutores e ilustradores. Fra Giocondo, na sua já referida 

edição de 1511, apresenta uma cidade de planta quadrada, composta por uma malha ortogonal de 4 

por 4 quarteirões, num esquema cuja relação com o texto do autor romano é praticamente 

inexistente, à exceção da sobreposição do desenho octogonal de uma rosa-dos-ventos ao esquema 

proposto (Tavares 2014, 123).  

 

 
Fig. 9 – Fra Giocondo, esquema de cidade segundo Vitrúvio (E. F., a partir de Tavares 2014, 123). 

 

A ilustração presente na tradução de Daniele Barbaro aplica mais fielmente o discurso de Vitrúvio, 

apresentando um desenho que remete para a matriz geométrica de Sforzinda no desenho octogonal 

das muralhas (que apresenta uma relação clara com a rosa-dos-ventos), vigiadas por 8 torres de 

planta semicircular e no desenho do fosso, que assume a forma de uma estrela de 8 pontas (embora 

com os seus vértices menos pronunciados que no caso de Sforzinda). No entanto, ao contrário do 

traçado radial de Filarete, Barbaro propõe uma malha ortogonal para as ruas interiores (desenhadas 

em volta de uma praça central retangular com proporção 1:2, como em Sforzinda), sendo notória a 

dificuldade de relacionar esta lógica ortogonal com o octógono da muralha e com as vias de saída 

que, estranhamente, não se relacionam com nenhuma das direções propostas (Barbaro 1556, 52). 

 

  
Fig. 10 – Esquema de cidade de Vitrúvio, Barbaro / Palladio (E. F., a partir de Barbaro 1556, 52). 
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Esta dificuldade tinha sido enfrentada de forma mais eficaz por Pietro Cataneo dois anos antes, no 

seu tratado I quattro primi libri di Architettura (Veneza, 1554); nos vários esquemas de cidade que este 

autor propõe, a malha interior é sempre perfeitamente ortogonal mas adapta-se com naturalidade a 

vários formatos de muralha, com base num quadrado, num pentágono, num hexágono, num 

heptágono e num decágono (para além de outros casos de geometria irregular). O desenho dos 

baluartes, proporcionais ao número de lados, transformam o traçado de cada uma destas muralhas 

numa estrela de geometria complexa que recorda a matriz de Sforzinda (Cataneo, 1554, 217-37). 

Após toda esta especulação teórica em torno da ideia de cidade ideal, surge no final do século XVI 

um exemplo onde podemos reconhecer a sua concretização prática: a cidade de Palmanova, 

começada a construir em 1593. A autoria do seu plano é muitas vezes atribuída a Scamozzi, embora 

alguns autores coloquem em causa a sua participação neste projeto (Morris 1984, 191-2).  

 

   
Fig. 11 – Esquema de cidade muralhada de Scamozzi (1982, 166-7) e planta de Palmanova (Morris 1984, 192).  

 

Comparando o traçado efetivamente construído no norte de Itália com os desenhos de uma cidade 

ideal muralhada publicados no seu tratado L’Idea della Architettura Universale (1615), encontram-se 

mais diferenças que semelhanças: o polígono base tem 12 lados e a organização interior é 

desenhada à maneira de Cataneo, com um traçado ortogonal que se desenvolve em torno de uma 

praça central retangular. Pelo contrário, a planta de Palmanova inscreve-se num eneágono e a sua 

estrutura viária ainda hoje conserva a sua matriz radial: da praça central, hexágonal, saem 6 ruas 

principais, das quais 3 levam às portas da cidade (situadas no ponto médio de 3 lados do polígono) 

e as outras levam a 3 vértices, onde se situam baluartes. Estas ruas são cruzadas por quatro vias 

concêntricas; do primeiro destes anéis nascem doze ruas secundárias que se dirigem à muralha (seis 

destas rematam nos seis vértices restantes do eneágono, as outras seis no ponto médio dos seis 

lados restantes); no cruzamento de seis destas vias com o segundo anel surgem seis praças 

secundárias. 

No desenho em estrela da muralha (com baluartes duplos), tal como no esquema radiocentrico das 

ruas, podemos encontrar alguma semelhança com o traçado de Sforzinza.  

Esta cidade apresenta-se ainda hoje como um raro exemplo da materialização dos princípios da 

tratadística quinhentista numa cidade nova; no entanto, a sua construção não fez escola, até porque 

coincidiu com a emergência de um novo paradigma no plano teórico, apresentado por Juan 

Bautista Villalpando e Jerónimo del Prado em Ezechielem Explanationes (1596-1604), que aponta uma 

nova matriz geométrica para o ideal de cidade ocidental.   
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Da visão de Ezequiel à reconstrução de Villalpando 

 

Se à semelhança da matriz geométrica da cidade ideal moderna a construção imaginária e simbólica 

do templo de Salomão se vincula a uma conceção centralizante, esta é contestada já no século XVII 

pela reconstrução científica do templo por Juan Bautista Villalpando e Jerónimo del Prado em 

Ezechielem Explanationes (Roma, 1596-Vol I; 1604-Vol II e III). Fortemente alicerçada na visão 

bíblica de Ezequiel, a conformação do Templo e, por consequência, a da nova Jerusalém ideal é 

reordenada segundo matriz ortogonal, a qual se refletirá num novo paradigma de cidade. Uma 

imagem que não é alheia a interpretações anteriores, como a de Nicolau de Lira (1483), ilustrando 

na sua versão da bíblia o templo com a planta e elevações, posteriormente tomadas por Hartmann 

Schedel (1493) no seu Liber Cronicarum, e que influenciam as de François Vatable (1566) e as de B. 

Arias Montano (1572) no seu Exemplar, sive de sacris fabricis liber.18 Assim, sendo que a visão não é 

uma novidade em absoluto, esta decorre da cultura coeva, seja pela (re)conformação do cosmos 

consequente às descobertas marítimas e astronómicas, seja pelo ensaio de formas e matrizes 

coincidentes como as do Escorial ou do esquema para o hospital de Milão, pelo próprio Filarete, ou 

pelo espirito contra-reformista mais orientado à especulação a partir da sagrada escritura em 

detrimento da pura abstracção geométrico-matemática.   

Porém, se as ilustrações apontadas visam dar a ver conteúdos da Bíblia, a visão de Villalpando 

propõe uma reconstrução científica do templo de Salomão adoptando o modelo da tratadística 

moderna, e no qual inclui  âmbitos da arquitetura (especulação construtiva e espacial) da 

matemática e geometria (valor numérico e relações proporcionais) a par de significância teológica 

(na exacerbação de valores simbólicos extraídos da sagrada escritura).  

Nesta ordem, a obra é, dentro do contexto da sua produção e mecenato, contaminada pela 

autoridade de Herrera (evidente na coincidência com o projeto do Escorial, símbolo da cosmogonia 

coeva) que valida a expressão arquitetónica proposta pelo sábio jesuíta (Ramirez 1990, 143) , ao 

mesmo tempo que aí se aplicam os instrumentos modernos do projeto, e exploração de valores 

abstratos de composição, assentes na relação numérica e proporcional, materializados no valor 

plástico do desornamento conforme o panorama espanhol de seiscentos. Do mesmo modo, no 

campo teórico não sonega a mensagem de Vitrúvio,19 onde contudo transfere a emanação de 

referentes da natureza para Deus. Este facto é evidente na exploração da visão de Ezequiel, cujas 

dimensões e relações espaciais são ditados diretamente por Deus, que se sobrepõe ao ideal 

platónico de regulação cósmica pela matemática e geometria: “… a mão do Senhor esteve sobre mim e 

levou-me em visões divinas ao país de Israel. Conduziu-me a uma montanha muito elevada. Nessa montanha, 

parecia elevarem-se, do lado sul, as construções de uma cidade. Conduzido a este lugar, vi um homem com o aspecto 

de bronze: tinha na mão um cordel de linho e uma cana de agrimensor. E estava de pé, à porta. Disse-me aquele 

homem: «Filho de homem, contempla com os teus olhos e escuta com os teus ouvidos! Presta atenção a tudo o que eu te 

mostrar, porque foi para isso que foste conduzido até aqui. Dá a conhecer à casa de Israel tudo o que eu te 

mostrar.»” (Ezequiel, 40:1-4) 

Há assim, e como aponta Ostwald (2009), uma invocação constante entre o domínio do homem e o 

domínio divino, entre o ambiente construído terreno e o ideal celeste. A visão do templo contamina 

                                            
18 Posteriormente as mesmas serão alvo de atenção por Jacob Juda Léon, Coccejus, Caramuel, Claude Perrault, Goldmann, Sturm, 
Bernard Lamy, Lund, Issac Newton e John Wood, entre outros. 
19 Sendo Vitrúvio a autoridade máxima no âmbito da tratadística arquitectónica, Villalpando refere-se a partir da versão comentada 
publicada por Daniel Barbaro (1556). 
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a visão da forma urbana, sendo esta reconstrução, e como aponta Morrison (2008), uma metáfora 

do Deus criador que delineia a matriz espacial do seu templo, logo da cidade e do cosmos habitado, 

que aliás condiciona a estruturação da urbe medieval20 ou mesmo as operações de transformação 

moderna.21  “«Tu, filho de homem, mostra o plano deste templo à casa de Israel, para que eles se envergonhem das 

suas iniquidades. Que eles meçam o plano, e se eles tiverem vergonha da sua conduta, ensina-lhes a forma do templo e 

o seu plano, as suas saídas e entradas, a sua forma e todas as suas disposições, toda a sua forma e todas as suas leis. 

Põe tudo isto por escrito diante dos seus olhos, para que eles observem a sua forma e todas as suas disposições e se 

conformem com elas.»”  (Ezequiel, livro 43:10-12) 

Passando da especulação teórica a partir da Visão bíblica (na qual se descortina e comenta o 

discurso da sagrada escritura a partir do vocabulário próprio da arquitetura), ao desenho (por via 

dos instrumentos modernos do projeto), a primeira parte do Tomo II materializa a interpretação 

gerada segundo diferentes níveis de planta, alçados e secções, a par da questão do ornamento.  

No encalce dessa reconstrução gráfica a partir da bíblia, Villapando fixa a matriz geométrica do 

espaço em torno do templo em função de malha de 16 pontos. Um esquema que permite organizar 

directamente em redor do tabernáculo 4 pontos correspondentes às divisões entre os levitas 

(Gérsom, Coate, Merari e Moisés, posicionados por Levi em redor do templo a Oeste, Sul, Norte e 

Este respectivamente), rodeados por sua vez pelas 12 tribos de Israel (Rúben, Simeão, Judá, 

Zebulom, Issacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim), às quais correspondem 

12 gemas simbolicamente colocadas nas fundações da cidade (Jaspe; Safira; Calcedónia; esmeralda; 

Sardónica; Sárdio; Crisólito; Berilo; Topázio; crisópraso; Jacinto; Ametista), ou ainda, os signos do 

zodíaco relacionando indelevelmente a construção terrestre com o mundo celestial e sobrecelestial.    

 

 
Fig. 22 – Diagrama da proposta de Villalpando para o templo de Salomão. (J. C., a partir de  Castra Tribuum Israel circa 

tabernaculum foederis , e de eorundem castrorum dispositivo mundum referens, & templum,Villalpando 1602, Vol 2, 467 e 470). 

 

Esta distribuição de tribos, gemas e signos zodiacais determinaria a perfeição do plano, que aliás 

assenta no perfeitíssimo 16, sendo que dos 16 pontos se geram 9 quadrados, cuja regularidade e 

estabilidade lhe conferem um carácter perene e universal, forte o suficiente para servir de matriz a 

outros ensaios e construções tanto da escala do edifício como da cidade. Aqui, e ao contrário dos 

esquemas radio-cêntricos fortemente vinculados à circunferência que os inscreve, a malha liberta-se, 

por um lado, do constrangimento consequente ao confronto entre os limites da malha ortogonal e a 

                                            
20 Corboz (1995) detecta esse paralelismo (em Berna, Paderborn, Utrecht, Hildesheim ou Verona, que inclusivamente toma durante a 
idade média o nome de Minor Hierusalem) evidenciando que a disposição dos templos na cidade ou na sua envolvente encarnam os santos 
lugares (monte das oliveiras, Cálvário, Santo sepulcro, Nazaré e Belém) 
21 Uma ideia, por exemplo, perseguida em Roma que na tentativa de se refundar como nova Jerusalém (Matteo Selvaggio, duodecim porte 
hierusalem_1542) despoleta a transformações moderna da sua estrutura de distribuição e serve de mote à construção da nova basílica de S. 
Pedro como reconstrução do templo de Salomão.  
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circunferência ou polígono envolvente, ao mesmo tempo que, face à negação do encerramento do 

espaço urbano, sugere já a tendência barroca de conquista do infinito, numa amplitude de relações 

visuais que se libertam do organismo urbano delimitado. Contudo, tenhamos em atenção, que o 

contexto europeu não detém necessariamente condições para a implementação de um esquema 

aberto que apenas parece encontrar terreno propicio à sua aplicação no Novo Mundo.  

Deste modo, a matriz desta Jerusalém transparece das ordenações para a urbanização do Novo 

Mundo,22 que aliás, é fortemente alicerçado pelas políticas de doutrinação e proselitismo contra-

reformista. Encontrou-se aí a oportunidade para edificar Jerusalém e o templo de Salomão.23  

Se daqui advém o novo paradigma de idealização do espaço urbano, também no que se reporta à 

definição antropomórfica do espaço arquitetónico se transforma o referente. Assim, ao homem 

vitruviano que determinou padrões da cultura moderna, integrando a figura humana no círculo e no 

quadrado, Villapando altera a relação para um retângulo, de proporção 1:2 (ou duplo quadrado), 

mas mantém uma relação da cabeça em 1/8 da altura. Conforme o esquema em Singularum porticuum 

et humanae staturae similis distributivo, o paradigma proporcional redefine-se sendo aqui aplicado tanto 

à proporção de espaços como da elevação do templo. Uma proporção que serve à delineação do 

tabernáculo, ao centro da malha de 16 pontos, e que, de certo modo nos remete à praça retangular 

no centro de Sforzinda.  

 

 
Fig. 33 – Princípios proporcionais para a Figura humana, Pórticos do templo e regulação cúbica da Malha conforme 

Proposição IV do Livro II de Euclides. a partir de figura de Singularum porticuum et humanae staturae similis distributivo. 

(Villalpando 1602, Vol 2, 467).  

 

Na mesma lógica, e na persecução de valores proporcionais, a reconstrução de Villalpando não 

deixa de lado a transformação do referente cúbico, tido como elemento chave da matemática 

pitagórica e, porquanto, de toda a espacialidade renascentista. Aqui este não corresponde já a 

unidade física/geométrica mas de relação entre medidas, reforçando o valor simbólico do número. 

Um fator que toma no âmbito da conceção arquitetónica a Aritmética, geométrica e harmónica 

enquanto 3 disciplinas intercambiáveis, e que se reflete em tabelas de dimensões e de medidas das 

partes, a par do dimensionamento de elementos construtivos associando-os consonâncias musicais 

e consequentemente à escala pitagórica na proporção dos factos, o tomo III assume-se como 

tratado de medida explorando a proporção, natureza dos corpos, materiais e modos de medição. 

Assim, se atentarmos à relação entre os polígonos que estruturam o templo e a delineação da 

                                            
22 Morfologicamente as cidades fundadas no novo mundo evidencia a definição de traçados ortogonais sendo que das ordenações dos 
povoadores (1573) transparece a estruturação da cidade em retícula a partir de grande praça central em redor da qual se fixam os 
principais edifícios (BONET CORREA 1991)  
23 Exemplos fundados sob a ideia do templo de Salomão identificados por Corboz (1995): New Haven (1614); Genébra (1730), Jacques-
Barthelemy Micheli du Crest; Servigliano, (1772-1796), Virginio Bracci.  
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Jerusalém terrestre verificamos a aplicação da proposição IV do Livro II de Euclides que, apesar de 

no seio da comunidade jesuíta servir mais as pretensões de exercício lógico e retórico do que 

matemático ou geométrico, na regulação das partes.24 

 

Conclusão. 

 

Cruzando a especulação teórica com a respetiva conversão gráfica, o percurso aqui enunciado 

explora modelos de cidade ideal moderna cujos esquemas de composição revelam opções 

autocentradas e finitas, por via da matriz derivada do irresolúvel problema da quadratura do círculo 

(lugar de encontro a esquemas ad quadratum e ad circulum, e fonte de uma infinita possibilidade de 

variações poligonais) e a sua subsequente substituição por uma estrutura absoluta, universalizante e 

potencialmente infinita vinculada pelas malhas modernas que regulam imagem, forma e espaço. 

A transição entre estes dois paradigmas implica uma diferente relação da cidade com o território, só 

possível num novo contexto geopolítico: a passagem de uma cidade contida e claramente definida 

na forma por uma necessária estrutura defensiva para uma malha urbana extensível, ilimitada, 

adequada aos territórios virgens das colónias espanholas na América do Sul. 

Contudo, do ponto de vista da história da tratadística ocidental, esta mudança de paradigma implica 

também um questionamento precoce das leituras dogmáticas de Vitrúvio que depois, ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, serão intensamente debatidas e progressivamente substituídas por 

abordagens mais cartesianas da teoria da arquitetura.      
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