
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

47

 

5. HISTÓRICO DO ESTUDO DO TEMA  

 

A bibliografia específica tratando das imagens do portador 

do modelo é bastante escassa.  

Um dos primeiros estudos específicos a mencionar 

exemplos deste motivo artístico foi o texto de Otto Benndorf, 

Antike Baumodelle, de 1902. A menção a estas imagens se faz 

como um desdobramento menor do foco de interesse deste estudo 

que são os modelos arquitetônicos da Antigüidade (apud Azara, 

2001). A principal contribuição de Benndorf foi a tentativa de 

caracterização desses exemplos como expressões individuais de 

um motivo característico – um tipo artístico específico – que 

estabele, em seu percurso histórico, um vínculo entre imagens 

pagãs e a iconografia cristã do séc. VI (apud Lipsmeyer, 1981).  

Mesmo sem ser uma publicação específica sobre o tema, a 

obra de Gabriel Millet, La peinture du Moyen Age em 

Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Montenegro), de 1954, é, 

ainda hoje, um dos estudos mais completos e aprofundados sobre 

os afrescos bizantinos balcânicos, o que a torna referência 

indispensável na identificação do corpus iconográfico em 

questão. 

Os anos 60 marcaram a retomada dos estudos sobre o 

tema dentre os quais vale ressaltar os artigos de Peter Bloch: Zur 

Iconographie des Dedikationsbilds de 19624 e Dedikationsbild de 

1968 (apud Lipsmeyer, 1981)5; o artigo de Tânia Velmans, Le 

rôle du décor architectural et la répresentation de l’espace dans 

la peinture des Paléologues, publicado nos Cahiers 

Archéologiques em 1964; e o artigo de Paolo Cuneo, Les modèles 

em pierre de l’architecture arménienne, publicado em 1969 na 

Revue des Études Arméniennes. A despeito de suas qualidades, 

as interpretações de Bloch direcionaram uma série de estudos 

acadêmicos, produzidos na Alemanha, a tratar o corpus 

                                                 
4 BLOCH, P. Zur Ikonographie des D., in: Das erste Jahrtausend Kultur und Kunst im 

werdenden Abendland an Rhein und Ruhr, Hg. v. V. H. Elbern, Textband I, Düsseldorf 1962.  
5 BLOCH, P. Dedikationsbild, Lexikon der Christlichen Ikonographie, I, Freiburg-im-Breisgau, 

Basel, Vienna, Rome, 1968. 
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iconográfico sem questionar a caracterização como imagens do 

doador. Já o artigo de Velmans, que de certa maneira deriva dos 

estudos de Millet, abriu caminho para vários pesquisadores 

investigarem os afrescos bizantinos dos Bálcãs.    

Da produção acadêmica dos anos 70 vale mencionar a 

publicação da série de revistas Documenti di Architettura 

Armena, que em volumes monográficos de alta qualidade 

editorial apresentava textos, levantamentos fotográficos e 

conjuntos completos de desenhos arquitetônicos das principais 

igrejas armênias e, indiretamente, constituiu-se em uma 

documentação de grande valia para o estudo do motivo artístico 

em pauta.  

Em 1978 foi publicado o artigo de Giulio Ieni, La 

rappresentazione dell’oggetto architettonico nell’arte medievale 

com riferimento particolare ai modelli di architettura caucasici, 

apresentado no Primeiro Simpósio Internacional de Arte Armênia 

ocorrido em Veneza. Neste artigo Ieni caracteriza a iconografia 

do portador do modelo como um subconjunto coeso de 

expressões artísticas peculiares, parte de um conjunto muito 

abrangente de imagens artísticas da arquitetura, e lança algumas 

reflexões sobre possíveis relações entre as representações de 

modelos arquitetônicos e a existência e o uso de maquetes como 

instrumento de projeto na arquitetura medieval. Este estudo de 

Ieni é indispensável como tentativa de síntese sobre o tema, e 

também como registro de referências bibliográficas e 

iconográficas importantes.     

O principal estudo sobre o tema a que se teve acesso até o 

momento é a tese de doutorado de Elizabeth Lipsmeyer defendida 

em 1981 na Graduate School Rutgers da State University de New 

Jersey: The donor and his church model in Medieval Art from 

Christian times to the late Romanesque period. O próprio título 

do trabalho evidencia dois aspectos que merecem ser realçados. O 

primeiro é a designação dos modelos como modelos de igreja, 

uma nomenclatura bastante precisa, mas que justamente por isso 
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pode reduzir a extensão do alcance da representação como 

arquitetura em um sentido mais genérico (como lugar, como casa, 

etc). O segundo aspecto é a suposição da autora de que a figura 

que porta o modelo é necessariamente o doador. Esta suposição 

alinha a tese de Lipsmeyer às abordagens alemãs derivadas de 

Peter Bloch e restringe sua liberdade de interpretação. Neste 

estudo Lipsmeyer desenvolve suas reflexões sobre três linhas 

principais: a formação do motivo artístico (origens e referências 

na arte antiga), a evolução do tipo do doador (tipos principais, 

variações e desdobramentos), e a evolução das representações dos 

modelos de arquitetura.  

Justamente por ser a principal referência sobre o tema, e 

possuir inúmeras qualidades metodológicas e documentais, 

cabem aqui algumas considerações críticas sobre a tese de 

Lipsmeyer.  

Ao investigar as relações entre esta iconografia e os 

modelos arquitetônicos da Antigüidade as considerações da 

autora são por demais superficiais, e passam ao largo de certas 

relações formais bastante evidentes com obras de arte próximo-

orientais, como os relevos assírios, por exemplo. Outro aspecto a 

mencionar é que não parece ser do interesse da autora investigar 

relações possíveis entre estas representações do “doador” e a 

história do projeto de arquitetura, o papel social do arquiteto e 

seus recursos de criação, registro e comunicação projetual. Por 

fim, embora o recorte cronológico e geográfico da autora 

considere a arte européia entre o séc. VI e o séc. XIV, não há 

nenhuma menção aos afrescos balcânicos, que compõe um 

conjunto de grande interesse pelo modo como conjugam 

referências da tradição greco-romana e da tradição próximo-

oriental. 

Em 1998, Pedro Azara, curador da exposição “Las casas 

del alma” de modelos arquitetônicos da Antigüidade no Centro de 

Cultura Contemporânea de Barcelona apresentou no Colóquio de 

Estrasburgo, “Maquettes Architecturales” de l’Antiquité, o artigo 
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La représentation des modèles dans l’art ancien: un emblème de 

la création architecturale? no qual trouxe à tona, novamente, a 

discussão sobre as relações entre a imagem da arquitetura e a 

arquitetura real, assim como questões em torno dos significados 

simbólicos destas imagens em suas relações com o ato criador.   

Outra contribuição significativa para o estudo 

iconográfico do tema é a lista de imagens de “doadores” que o 

professor e pesquisador Roland Mueller disponibiliza em seu site  

<www.muellerscience.com> ,desde 2001, como parte de seu 

interesse pelo tema do uso de modelos no processo de 

conhecimento. 

Quanto ao estudo do processo de projeto dos arquitetos no 

mundo bizantino, o texto de Procópio de Cesaréia – De aedificiis 

– publicado em 561 é a principal referência. Trata-se de um texto 

original do séc. VI que faz menções diretas ao trabalho de 

mechánikos, como Anthemius de Tralles, Isidoro de Mileto e 

Crísio de Alexandria, e revela o pensamento da época sobre o 

universo da arquitetura. Como uma tentativa de análise e 

contextualização da obra de Procópio  

Da produção moderna e contemporânea sobre o trabalho 

dos arquitetos no mundo bizantino cabe destacar os textos de 

Downey: Byzantine Architects: their trainning and methods de 

1946; de Donabedian: Le point sur l’architecte arménien Trdat-

Tiridate, à l’occasion du millénaire de son ouvre, publicado nos 

Cahiers archéologiques em 1991, e de Ousterhout: Master 

Builders of Byzantium de 1999.  

No que diz respeito ao trabalho dos arquitetos da Europa 

ocidental na Idade Média existem inúmeros estudos publicados. 

Dentre os quais há que se mencionar o capítulo sobre a Idade 

Média no texto clássico de Briggs, The architect in History de 

1927 que apresenta uma das primeiras sínteses sobre o tema; o 

texto de Pierre du Colombier, Les Chantiers des Cathédrales, de 

1953 que até hoje é um dos estudos mais eruditos sobre o assunto 
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em questão; o texto de Gimpel, Les Bâtisseurs de Cathédrales6, 

de 1958; os artigos de Kenneth Conant The After-life of Vitruvius 

in the Middle Ages e de François Bucher Design in Gothic 

Architecture, a preliminary assessment publicados no Journal of 

the Society of Architectural Historians de março de 1968; os 

textos de Lon Shelby, Medieval Masons’ Templates, publicado no 

Journal of the Society of Architectural Historians em maio de 

1971, e The education of medieval master mason de 1970 

publicado na revista Medieval Studies; os dois livros de John 

Harvey, The Master Builders – Architecture in the Middle Ages 

de 1971 e The Medieval Architecture de 1972; o estudo de 

Francis Andrews The medieval builder and his methods de 1973. 

E o texto de Spiro Kostof: The Architect in the Middle Ages, East 

and West, de 1977 é um dos raros a investigar com densidade as 

                                                 
6 Os termos bâtisseur (Gimpel, 1958; Recht, 1980) e builder (Erlande-Brandenburg, 1995; 

Ousterhout, 1999) são geralmente usados para designar os responsáveis pela obra, patrocinadores 

ou financiadores, e não exatamente os arquitetos ou mestres-construtores. Também em português o 

termo construtor é ambíguo, pois designa tanto quem constrói de fato, na prática do canteiro de 

obras (arquitetos, engenheiros, mestres-de-obras, empreiteiros), quanto quem financia, dirige ou 

gerencia uma empresa construtora (Houaiss, 2004).  

interações entre os arquitetos da Europa ocidental, de Bizâncio e 

do Islão.  

Da produção das décadas seguintes vale mencionar os 

vários textos de Roland Recht, dentre os quais: La loge et le soi-

disant “secret” des bâtisseurs de cathédrales, Le Traité de 

géométrie de Mathieu Roriczer, Glossaire des termes 

d’architecture médiévale todos de 1980, e Desenhos e “tratados” 

de arquitetura, de 1995; o livro de Radding e Clark Medieval 

Architecture, Medieval Learning: Builders and Masters in the 

age of Romanesque and Gothic de 1992, e o texto de Erlande-

Brandenburg, The Cathedral Builders of the Middle Ages, 

também de 1995.   

Esta pesquisa apóia-se, enfim, nos esforços empreendidos 

por professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, junto ao Departamento 

de História da Arquitetura e Estética do Projeto, no estudo das 
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questões relacionadas à tridimensionalidade, na interseção entre a 

história da arte e a história da arquitetura.  

Estudos esses que levados a cabo em diferentes níveis, na 

graduação e na pós-graduação, desde os anos 70, constituíram 

uma linha de pesquisa, e um acervo cultural consistente e 

original, que abriu caminho para a idealização e o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Se, por um lado, reconhecer 

esse vínculo diz dividir os méritos eventuais que esse trabalho 

pode ter, por outro lado, há que se dizer também que os equívocos 

e imprecisões dessa pesquisa são de minha inteira 

responsabilidade. 
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6. GE�EALOGIA DO MOTIVO 

 

Se por um lado o motivo do portador do modelo no 

mundo cristão é uma criação bizantina, e possui características 

originais – especialmente o posicionamento da imagem que 

representa a arquitetura diretamente na arquitetura real -, por 

outro lado, à medida que identificam-se expressões artísticas 

anteriores do motivo, essa iconografia cristã revela o afloramento 

de raízes arcaicas.  

A imagem do portador do modelo tem representações 

artísticas desde a Antigüidade, associadas ao costume do tributo, 

da memória funerária e da construção de templos. Aí estão as 

fontes de suas formas plásticas. 

Em alguns casos esses costumes geraram imagens, 

especialmente relevos e esculturas, nas expressões mais antigas, e 

na arte paleo-cristã, afrescos. Como por exemplo, as estátuas 

egípcias portando naos, de Paneshy (c. 1270 a.C.) e Wahibre (c. 

530 a.C.); o relevo assírio do tributário de Khorsabad (séc. VIII 

a.C.); o relevo da jovem de Cizique ou Cisico (séc. II a.C.); e o 

afresco dos magos orientais na Catacumba de S. Priscilla em 

Roma (séc. III). 

Em outros casos esses costumes deixaram como vestígio 

objetos com formas arquitetônicas em escala reduzida. Por 

exemplo, o modelo de Cascioarele na Romênia (c. 4.500 a.C.) 

enterrado como oferenda em ritos de fundação de templos. Ou o 

costume egípcio de “apresentar” modelos arquitetônicos em ritos 

de fundação de templos, como o modelo do rei Sety I (c. 1300 

a.C.). Ou ainda a antiga tradição mediterrânea dos naískoi, que 

são modelos arquitetônicos usados como oferenda (ex-votos) aos 

deuses, como o de Skillonte de Elide (séc. VI a.C.).  

Essas imagens e objetos delineiam vertentes culturais 

mediterrâneas que associam os modelos arquitetônicos à prática 

de oferendas ritualísticas, tendo o caráter de oferendas de 

fundação (Gimbutas, 1990; Eliade, 2001) que protegeriam a obra 
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e garantiriam sua durabilidade, ou então tendo caráter de ex-voto, 

ligando-se a divindades femininas, como a deusa Hera no panteão 

grego. Em meio a uma história de representações artísticas e 

costumes, repleta de lacunas e silêncios, existem algumas 

expressões culturais que podem ser interpretadas como 

antecedentes do motivo em estudo: 

 

• O costume neolítico do sudeste europeu da 

oferenda de modelos arquitetônicos em ritos de fundação 

de templos. 

 

• O costume egípcio das estátuas portando naos e o 

ato de “apresentar” modelos arquitetônicos em ritos de 

fundação de templos.  

 

 

• A antiga tradição mediterrânea dos naískoi, que 

são modelos arquitetônicos usados como oferenda (ex-

votos) ou como oratórios.  

 

• As representações artísticas egípcias e próximo-

orientais do tema dos tributários portando modelos 

arquitetônicos. 

 

• O uso de modelos arquitetônicos na iconografia 

funerária como possível atributo de arquiteto. 

 

• A iconografia numismática romana relativa ao 

privilégio de Neokoros com deuses portando modelos 

arquitetônicos de templos. 
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• A iconografia da pompa triumphalis militar 

romana com estandartes com modelos arquitetônicos. 

 

• O uso de modelos arquitetônicos em escala 

reduzida como instrumento de projeto arquitetônico no 

Império Romano.  

 

• A iconografia cristã da visitação dos magos. 

 

Para cada uma destas expressões culturais serão feitas, a 

seguir, algumas considerações mais detalhadas. 

 

6.1. Várias culturas neolíticas do sudeste europeu: Vinca, 

Boian-gumelnita e Sesklo (Kruta, 1993; Gimbutas, 1990) 

possuíam o costume de confeccionar em terracota modelos 

arquitetônicos, em escala reduzida, como oferendas usadas em 

ritos de fundação. Eram oferendas de construção: bauopfer 

(Gimbutas, 1990; Sartori apud Eliade, 20017). Estas pequenas 

arquiteturas cerâmicas, como o modelo de Cascioarele (c. 4.500 

a.C.) na Romênia (Gimbutas, 1990), foram encontradas em 

escavações arqueológicas junto às fundações de templos datados 

entre o Quarto e o Sexto Milênio (Prancha 32). Os sítios 

arqueológicos destes modelos concentram-se nos Bálcãs, no vale 

da foz do Danúbio junto ao Mar Negro, e no sudeste da Ucrânia. 

Ao que tudo indica, esta tradição de oferendas e 

sacrifícios de fundação enraizou-se de tal forma na cultura do 

sudeste europeu que na Idade Média ganhou registros orais na 

forma de baladas folclóricas com o tema da “esposa emparedada” 

em diversas variantes como “Struna, a noiva” na Bulgária, “A 

Ponte de Arta” na Grécia, “Mestre Manole” na Romênia, o 

“Monastério de Arges” e a “A construção de Skadar” na Albânia, 

Sérvia e Montenegro.  

                                                 
7 SARTORI, P. Über das Bauopfer in Zeitschrift für Ethnologie, 30, 1938, p.1-54. 



 

56

 



 

57

 

Nestas baladas medievais um grupo de homens (senhores, 

príncipes, mestres-de-obras, arquitetos e operários) tenta construir 

uma ponte, um monastério, uma muralha ou um castelo. Por 

alguma razão sobrenatural, o que se constrói durante o dia é 

desfeito à noite. O trabalho não avança, todo esforço é vão, e o 

tempo estaciona Em geral, a solução para este impasse é revelada 

por meio de um sonho ou uma visão e exige o sacrifício da 

primeira mulher que visitar o canteiro de obras no dia seguinte. 

Nas diferentes formas literárias dessa balada, a mulher pode ser a 

noiva do jovem príncipe, a jovem irmã dos irmãos construtores 

ou a jovem esposa do mestre-de-obras que é soterrada nas valas 

de fundação ou emparedada (Dundes, 1996).8 

Para além do universo folclórico, há registros de que a 

prática de sacrifícios humanos perdurou na Europa ao menos até 

o século XVII – como o relato do Conde Anthony Günther de 

                                                 
8 Estas baladas folclóricas relatam o sacrifício de animais, e mesmo sacrifícios humanos (em geral 

envolvendo uma mulher, a esposa do mestre-de-obras, por exemplo), como oferenda para a 

conclusão e a perenidade de obras de arquitetura.  

Oldenburg que viu operários enterrando uma criança em um 

dique em 1615 – para não dizer que perdurou até o século XIX, 

quando em 1843 na construção de uma ponte nova em Halle, na 

Alemanha, a população discutia seriamente a idéia de se enterrar 

uma criança nas fundações 9. 

  

6.2 O British Museum em Londres possui quatro estátuas 

egípcias de figuras ajoelhadas portando modelos arquitetônicos 

de naos, isto é, de templos com figuras de divindades no seu 

interior. Duas dessas esculturas10, feitas respectivamente em 

pedra calcárea e basalto, retratam Paneshy (c. 1270 a.C.) e 

Wahibre (c. 530 a.C.) (Prancha 33). O primeiro, supervisor do 

tesouro, o segundo, um rico comerciante. As inscrições deixam 

claro que as esculturas são oferendas aos deuses, e que visavam 

tanto os favores divinos, quanto estimular o ato da oferta.  

                                                 
9 Brewster, P. The Foundation Sacrifice Motif in Dundes, 1996. 
10 As outras duas estátuas, de Paimiraihu (c. 1250 a.C.) e de Ankh-khered-nefer (875-837 a.C.), 

apresentam os personagens de cócoras tendo os modelos de naos à sua frente. As figuras estão 

próximas, mas não portam exatamente os modelos. 
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Há ainda no Egito registros do costume de “apresentar” modelos 

arquitetônicos em ritos de fundação de templos (Badawy, 1972). 

Ao que se sabe a “apresentação da casa ao seu senhor” compunha 

a última etapa das cerimônias egípcias de início de obras 

sagradas. A principal evidência arqueológica deste antigo 

costume egípcio é a base de pedra que restou do modelo de 

“apresentação” de um suposto templo do Rei Sety I (1303-1290 

a.C.) atualmente no museu do Brooklyn em Nova York (Prancha 

33).  

A interpretação formulada pelo egiptólogo Alexander 

Badawy de que este objeto provavelmente era uma oferenda 

ritualística de fundação apóia-se em dois aspectos da própria 

peça: o material usado para confeccioná-la, que é uma placa 

maciça de um tipo raro de quartzito; e a ênfase no tema da 

oferenda presente tanto nos relevos do Rei Sety prostrado no ato 

de ofertar, quanto nos hieróglifos existentes na base do objeto. 

Esta ênfase explora a repetição do tema da oferenda ritualística: o 

objeto, além de ser ele próprio uma oferenda, tem em si várias 

representações artísticas e inscrições que fazem menção ao tema 

da oferenda.  

 

6.3 Nas culturas do Mediterrâneo há a antiga tradição dos 

naískoi, que são modelos arquitetônicos em tamanho reduzido 

usados como oferenda (ex-votos) ou como oratórios. Esta 

tradição, de origem próximo oriental, tem registros arqueológicos 

no Quinto Milênio e disseminou-se por todo o Mediterrâneo 

Oriental. É possível incluir nesta tradição o costume grego de 

oferecer pequenos templos de terracota aos deuses, especialmente 

à deusa Hera. Este costume perdura entre 900 e 480 a.C., 

aproximadamente, quando então migra para a Magna Grécia e 

encontra ressonância e desdobramentos no mundo romano, entre 

500 a.C e o séc. II d.C, como naískoi – como o de Skillonte de 

Elide (Prancha 34) –, templetes e modelos comemorativos (como 

o de Óstia e Villa Adriana).  



 

60

 



 

61

 

Ainda originários desta mesma tradição de modelagem 

vale citar os tabernáculos palestinos e os pyxides egeanos, que 

também são objetos cerâmicos com formas arquitetônicas usados 

como recipientes portáteis para a guarda de ícones e objetos de 

valor religioso, e que provavelmente deram origem à tradição 

medieval de sacrários e relicários com formas arquitetônicas em 

escala reduzida.  

 

6.4 No Egito e no Oriente-próximo há registros de 

representações do tema dos tributários com representações de um 

cortejo, com uma fila de pessoas levando nas mãos objetos 

oferecidos em tributo. Dentre essas imagens, uma das mais 

antigas é a pintura mural, em policromia, encontrada na tumba de 

Amenhotep-Huy, vice-rei de Kush, que mostra uma comitiva de 

núbios levando seus tributos a Tutankhamon (1333-1323 a.C.). 

Há também expressões em baixo-relevo no palácio de 

Assurnasirpal II em Nimrud (Kalhu) (883-859 a.C.) próximo à 

atual cidade de Mosul no norte do Iraque; e na escadaria da 

Apadana em Persepolis (c.520 a.C.) (Prancha 35). No relevo de 

Khorsabad (742-705 a.C.) um dos tributários aparece portando 

um modelo de arquitetura com cinco torres com ameias 

triangulares (Prancha 36). O tributário não é, nesses casos, um 

indivíduo real, histórico, mas sim uma figura típica que 

representa uma coletividade, uma cidade, um povo. Esse tema 

oriental dos tributários em cortejo reaparecerá, adaptado ao 

contexto de oferendas cristãs, como mosaico na nave da basílica 

de S. Apollinare Nuovo em Ravena no início do séc. VI. E a 

própria iconografia dos reis magos levando presentes ao menino 

Jesus é muito provavelmente uma adaptação cristã deste antigo 

tema oriental dos tributários, como se verá no item 6.8. 

 

 

 


