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NOTAS HISTÓRICAS

Tratadismo e património
O Renascimento assumiu a memória das antiguidades romanas como atitude de referência a valo-
res sociais, humanos e até políticos, o qual pretendia reacender sentimentos positivos das comu-
nidades do espaço italiano à luz da tradição identificável dos seus mais poderosos antepassados. 
Era o renascimento da cultura clássica greco-latina como afirmação hegemónica no espaço medi-
terrânico, depressa transformado no padrão unificador das artes na civilização ocidental. 

Capa do tratado de Sebastiano Serlio representando as ruínas de um pórtico romano.

Numa primeira fase podemos enten-
der esse programa cultural, de van-
guarda, como retoma de um patri-
mónio imaterial, assente na identi-
ficação dos métodos de pensamento 
e normas de procedimento capazes 
de explicar as obras da literatura 
e da arte dos seus antepassados. 
Daí ao coleccionismo de objectos 
físicos reportando essas memórias 
foi apenas um pequeno passo. Ao 
longo de todo o século quinze mui-
tos foram os ilustres membros do 
clero estabelecidos na cúria romana 
que se dedicaram a recolher velhos 
tratados sobre os mais diversos 
campos do saber bem como tex-
tos perdidos da literatura latina, 
ainda que, por vezes, tivessem que 
os falsificar ou inventar. O pintor 
Andrea Mantegna construiu uma 
sua casa à maneira romana na cida-
de de Mântua, apenas para guardar 
a colecção de objectos arqueológicos 
recolhidos na região.
O património arquitectónico consti-
tuiu em si mesmo matéria de uma 
experiência para o renascimento dese-
jado, mais como tema de novas cria-
ções e método para os processos de 
trabalho em arquitectura como profis-
são, do que propriamente como um 
espólio a conservar. Tratava-se menos 
de o considerar enquanto obras ou 
monumentos intocáveis que, ainda 
assim, eram relativamente escassos se 
pensarmos em obras completas, visí-
veis, reutilizaveis. O recinto dos foros 
imperiais em Roma apareceu como 
um amontoado de pedras servindo 
como objecto de estudo e manancial 
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O tema do arco de triunfo romano na porta de um palácio quatrocentista de Ferrara.

de relíquias soltas levadas para casa 
dos coleccionadores. Foi nessa linha 
que Leon Battista Alberti dedicou 
um dos seus mais famosos textos, 
De Re Aedificatori, à reinterpretação 
do tratado de Vitrúvio, da época de 
Cesar Augusto, também este consti-
tuído por um conjunto de normati-
vas tendentes a garantir as qualida-
des construtivas e operacionais das 
arquitecturas mais representativas 
das virtudes do império, incluindo 
a ideia de copiar os monumentos da 
Grécia antiga. O escrito teórico de 
Alberti sobre a arquitectura desen-
volve-se ao nível dos conceitos e 
métodos para a construção da cida-
de ao serviço dos homens. E coloca-
-se, de modo muito claro, ao lado da 
ideia de conservar os monumentos 
antigos de Roma como amostra e 
lição para os vindouros, exemplo de 
beleza mas também expressão do 
saber dos povos antigos. Foi então 
que as autoridades da Igreja se 
deram conta da importância dessas 
arquitecturas excepcionais, como o 

Coliseu ou as Basílicas tardo-roma-
nas, reutilizando-as como pretexto 
da imagem de grandeza da nova 
Roma católica.
Diferentes foram os tratados do 
século dezasseis. Completamente 
dirigidos para servir como catálogo 
de formas e organizados para ins-
truir sobre as regras de uma sintaxe 
classicista em arquitectura, toma-
vam o levantamento rigoroso dos 
edifícios antigos como modelo do 
fazer, contribuindo também para o 
reconhecimento da importância da 
sua conservação. Ao longo de todo 
o percurso da história moderna na 
Europa, até à revolução industrial 
e ao romantismo dela decorrente, 
as academias das artes e, em espe-
cial as academias de arquitectura, 
dedicaram-se a tomar o tratadismo 
como princípio absoluto da apren-
dizagem e os monumentos clássicos 
como testemunho da qualidade a 
atingir na criação, conferindo-lhes 
um papel de modelo, ou arquétipo, 
marca memorial de uma beleza difi-

cilmente atingível. Foi necessário 
passar pela experiência romântica 
para estender o valor de memória 
íntima às mais diversas formas cons-
truídas. Primeiro as medievais como 
sinal de outros tempos e espaços 
das sociedades perdidas e, ingenua-
mente, entendidas como experiên-
cias positivas de equilíbrio social. 
Depois as exóticas, distantes, utó-
picas ou inatingíveis, como escolha 
pessimista de quem renegava o pre-
sente e já não acreditava no futuro. 
E assim se perdeu o jeito tratadista 
de imitar o antigo e as razões da 
disciplina no fazer, porque os povos 
preferem agora procurar as memó-
rias que os ajudem a compreender a 
sua própria identidade. 


