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� RESUMO 

Título : Palladio e Vicenza: a construção de uma cidade através de seus edifícios 

A presente pesquisa pretende, através da realização de um estudo dos projetos de Andrea 

Palladio para palácios na cidade de Vicenza, identificar na obra do arquiteto as possíveis 

implicações advindas das viagens por ele feitas á cidade de Roma. A pesquisa também 

procura aprofundar o entendimento do processo de projeto do arquiteto, entender quais são 

as diferenças e as semelhanças de composição entre os projetos dos palácios, entender de 

que maneira Palladio vê e compõe a cidade, qual a sua relação com um traçado urbano 

preexistente, já configurado, no qual os edifícios devem ser inseridos.  

Palavras-chave : Palladio. Renascimento. Vicenza. Roma.  

 

� ABSTRACT 

Title : Palladio and Vicenza: the construction of a city through its buildings 

 
This research intends to, through the study of Andrea Palladio’s palaces projects at Vicenza, 

identify in the architect’s work, possible implications which came form his trips to Rome. The 

research also tries to deepen the comprehension of the process of the architect’s project; to 

understand compound’s differences and similarities between the projects of the palaces; to 

understand how Palladio sees and compounds the city; the relationship between Palladio 

and a pre-existent urban plan, already shaped, in which buildings must be introduced. 

 
Key-words : Palladio. Renaissance. Vicenza. Rome. 
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No campo da arquitetura e de sua história, como em outros campos, é bem verdade que 

alguns temas foram abordados inúmeras vezes pelos estudiosos, mas é verdade também 

que, a cada abordagem, diferentes trabalhos foram originados. Torna-se muito difícil afirmar 

que um determinado tema já tenha sido tão estudado e tão profundamente analisado a 

ponto de não restar mais nada a dizer a seu respeito. Um único tema é capaz de dar origem 

a um número incalculável de escritos, análises e conclusões, pois incalculáveis são as 

maneiras possíveis de se analisar esse tema e dependem não apenas do objeto estudado, 

mas também do sujeito, daquele que se propõe a realizar o estudo e de sua visão do objeto. 

O trabalho, contudo, não é concluído no momento de sua impressão ou publicação, mas 

continua aberto às diferentes leituras que dele podem ser feitas e às diferentes conclusões, 

teses ou teorias que podem a partir deles se originar.  

Esta pode parecer uma simples constatação, quase um lugar-comum, mas é, de certa 

forma, uma das principais motivações deste trabalho: mostrar que a obra de um arquiteto 
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pode ser lida e relida, a cada vez de ângulos diferentes. Sua produção e suas idéias podem 

ser analisadas a partir de escritos, desenhos e edifícios por ele deixados, mas também a 

partir daquelas palavras existentes nas entrelinhas, dos livros não escritos, das obras não 

construídas.   

A obra do arquiteto padovano Andrea Palladio (1508 – 1580) vem sendo analisada por 

estudiosos na Itália e fora dela há mais de trezentos anos. Podemos citar, entre seus 

estudiosos e admiradores, nomes como Ottavio Bertotti Scamozzi, Inigo Jones, Lord 

Burlington e, mais recentemente Aldo Rossi, Manfredo Tafuri, James Ackerman e Rudolf 

Wittkower, entre outros. Arquitetos e historiadores se dedicaram com afinco ao estudo de 

um dos mais influentes nomes da arquitetura européia e não apenas contribuíram para 

desvendar parte dos mistérios que a obra palladiana ainda esconde, mas, pelo fato de seus 

estudos não serem exaustivos, abriram – e continuam abrindo - caminho para o surgimento 

de abordagens, questionamentos e hipóteses.  

Alguns destes questionamentos afloraram de dois trabalhos desenvolvidos pela autora desta 

dissertação entre os anos de 2002 e 2005: uma pesquisa de Iniciação Científica e um 

trabalho de Treinamento Técnico. A primeira, intitulada Palladio e Roma, procurou iniciar 

uma verificação sobre a correspondência entre as visitas realizadas por Palladio a Roma e 

sua arquitetura, identificando dessa maneira as prováveis influências da arquitetura romana 

em seus projetos de villa1 realizados no Veneto ao longo de trinta anos, de 1537 a 1569. O 

segundo teve como objetivo a realização da tradução do italiano para o português 

(brasileiro) do tratado I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio. Durante a realização 

destes dois trabalhos foi possível constatar que, apesar do grande número de escritos 

referentes à arquitetura palladiana existentes, poucos deles abordam cidade e a visão que o 

arquiteto tinha dela.  
                                                           
1 VILLA: Desde os primórdios do gênero da literatura sobre a villa sempre houve uma ambigüidade ao determinar 
se com o termo villa se fazia referência à propriedade, aos edifícios situados no interior de uma propriedade ou 
exclusivamente à residência do proprietário. Na Antigüidade a casa desse último era denominada villa urbana 
para estabelecer uma distinção da villa rustica. Palladio, ao contrário, define a residência do proprietário como 
“casa de villa” entendendo por villa toda a propriedade. Optou-se, neste trabalho, por manter a palavra em seu 
idioma original para evitar qualquer confusão. 
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O presente trabalho, o qual origina-se e vem a ser continuação dos dois anteriores, procura 

não só aprofundar a compreensão do processo projetual de Andrea Palladio, mas também 

indagar sua visão da cidade numa época em que a palavra urbanismo ainda não havia sido 

cunhada, através do estudo dos livros por ele escritos, L'antichitá di Roma raccolta 

brevemente da gli autori antichi e moderni, Descritione de le Chiese, Stationi, Indulgenze & 

Reliquie de Corpi Sancti, che sono in la Cittá di Roma (ambos publicados em 1554) e o 

tratado I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio (publicado em Vicenza em 1570)2, 

e de cinco de seus projetos para a construção de palácios na cidade de Vicenza.  

Durante sua carreira Palladio projeta cerca de cinqüenta edifícios para a região do Vêneto, 

conjunto que demonstra um rigoroso procedimento que pode ser identificado se, ao 

observá-los com cuidado, for dada a devida atenção aos intervalos e às transformações 

ocorridas na passagem de um a outro projeto. O próprio arquiteto publica em seu tratado 

nove projetos de palácios e vinte e três projetos de villa, além do projeto para as logge3 para 

o palácio della Ragione de Vicenza. 

As ville eram vistas e projetadas por Palladio como “palácios fora da cidade”, ou seja, como 

edifícios que espelhassem a magnificência de seus comitentes, mas que também 

permitissem a administração e o controle de propriedades agrícolas e da produção – de 

grãos geralmente – procedente destas. Ao contrário dos projetos de villa, situados em sua 

maioria em áreas agrícolas fora da cidade, os palácios situam-se no coração da cidade de 

Vicenza, inseridos num traçado urbano já configurado e de certo modo são por ele limitados. 

Em todos os casos – nos palácios, nas villas e nos projetos públicos - Palladio procura 

espacializar a definição de beleza utilizando uma noção matemática de proporcionalidade, 

                                                           
2 Palladio publica, além daquelas citadas, outras duas obras: um breve parecer sobre problemas relativos à 
construção do duomo de Milão, datado de 1570 e uma dedicatória e introdução aos “Commentari” de Julio César 
e “Discorso”, “Delle Legioni, dell´armi e dell´ordinanze di romani”, sobre o exercito romano na versão vulgar de 
Francesco Baldelli, 1574-1575.  
3 Loggia: (do latim laubia, "lugar de reunião") termo usado a partir do séc. XIV para indicar um organismo 
arquitetônico constituído por um vão porticado, sustentado por colunas ou pilares. Várias são as funções da 
loggia, uma das mais comuns provém da arquitetura civil medieval, onde era utilizada como ambiente de reunião 
dos cidadãos. Optou-se, neste trabalho, por manter a palavra em seu idioma original para evitar qualquer 
confusão. 
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reportando-se às definições de simetria propostas por Vitrúvio. Faz deste procedimento uma 

conduta, que adota não só na composição de seus edifícios, mas também na composição 

de seu Tratado, unindo texto e imagem e apresentando projetos de sua própria autoria, não 

sem antes revê-los e reelaborá-los. Deste modo tenta constituir um procedimento de 

trabalho próprio, tenta construir uma linguagem através da elaboração de um vocabulário 

cuja raiz encontra-se na Arquitetura Romana Antiga. Este não tem a pretensão de ser um 

modelo rígido, mas antes uma estrutura formal, sobre a qual os elementos poderiam ser 

repensados e rearranjados, sem excluir o “imprevisto”, fazendo deste também um elemento 

de composição e de possibilidade expressiva. As palavras regra e tipologia, para Palladio, 

não eram absolutamente sinônimos de limitação ou de restrição de possibilidades, pois para 

ele as regras poderiam muito bem ser interpretadas e até mesmo subvertidas. Une-se a isto 

um desprezo claro pela repetição de soluções já experimentadas, uma exacerbada 

sensibilidade em relação às relações tridimensionais para além das regras matemáticas e 

um refinado senso de especificidade para com o cliente, o sítio ou o problema. Resulta da 

união de todos estes aspectos um conjunto diverso e fascinante de obras, que mostra 

claramente o constante diálogo entre o pensar e o fazer, entre um ideal e a prática. 

Nos dois primeiros capítulos do Segundo Livro do Tratado, Palladio indica os pressupostos 

que devem ser observados nas construções privadas, adverte que a casa deve ter 

dimensões que respeitem as possibilidades de cada cliente e seu dimensionamento deve 

ser proporcional à situação social e econômica de cada um.  

E porque cômoda se deverá dizer aquela casa, a qual será conveniente à 
qualidade de quem terá de habitá-la, e as suas partes corresponderão ao 
todo e entre si mesmas. Porém, deverá o Arquiteto sobretudo advertir que 
(como diz Vitruvio nos livros I e VI) para Gentis homens grandes e, 
especialmente, de República serão exigidas casas com logge e salas 
espaçosas e ornamentadas, para que em tais lugares se possam entreter 
com prazer aqueles que esperarem o patrão para saudá-lo ou pedir-lhe 
alguma ajuda e favor. E a Gentis homens menores serão convenientes 
fábricas menores, de menor despesa e sem ornamentos. (PALLADIO, 1570, 
L. 2, p. 3. Tradução nossa)  

No Capítulo Dois, “Del compartimento delle stanze e d’altri luoghi”, fornece a definição da 

casa, na qual a idéia principal é a de um organismo funcionando em todas as suas partes, 
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fazendo uma analogia direta com o corpo humano4, e distinguindo aquelas que são nobres e 

belas e, portanto, devem ser expostas, daquelas que são ignóbeis, feias e que estão a 

serviço das “maiores e mais dignas” tornando-as possíveis e que, portanto, devem ser 

mantidas distantes dos olhos. Cada parte mantém com as outras partes, relações 

proporcionais e correspondências formais. Num aspecto mais geral, a parte pode ser: uma 

ordem, uma sala, uma ala ou um edifício inteiro. Uma ordem como parte se relaciona com a 

loggia, com a fachada e com todo o edifício, entendido em sua volumetria. Palladio separa 

essas partes em dois grandes e diferentes grupos: um primeiro é formado por logge, salas, 

pátios, cômodos magníficos e escadas amplas, brilhantes e fáceis de subir, são as partes 

principais da casa; um outro é composto por partes “menores e feias”, que podem também 

constituir os pisos semi-enterrados, colocados “na mais baixa parte da fábrica”, como 

porões, armazéns de lenha, despensas, cozinhas, copas, lugares para passar ou lavar, 

fornos e assemelhados. A relação proporcional vai então garantir a possibilidade de 

relacionar partes que, distintas pelo uso e pela forma, tornam-se semelhantes e bastante 

próximas por sua relação métrica, por sua relação ideal. Ao mesmo tempo em que em cada 

ambiente da edificação existe uma relação proporcional ocorre também uma hierarquia 

funcional entre cada um deles. Ou seja, a proporção dos ambientes irá aumentando, de 

acordo com a própria atividade que em cada um deles deve acontecer. O ambiente mais 

importante é a sala central que, conseqüentemente, possui a maior dimensão: uma 

hierarquia matemática que o espaço funcional deve absorver e que a forma representa. A 

hierarquia é também respeitada na distribuição dada às fachadas, mostrando nestas 

exatamente como o edifício se desenvolve internamente, a distribuição dos cômodos e o 

posicionamento do ambiente mais importante da edificação. 

Na maioria de seus projetos, como dito anteriormente, Palladio operava com um programa 

bastante semelhante e sua variação dependia menos da definição do que da própria 

distribuição e adaptação ao sítio e à situação urbana, adaptação mais difícil nos palácios do 

                                                           
4 A relação de respeito às proporções do corpo humano é exigência de todos os arquitetos do Renascimento 
baseados na autoridade de Vitrúvio. 
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que nos projetos que o arquiteto realizava para as villas.  As villas tinham, claro, que olhar 

para o sítio onde se implantavam, respeitar a presença de eventuais acidentes topográficos, 

de um rio, ou até mesmo de construções pré-existentes, mas continuavam sendo edifícios 

isolados em relação ao resto. Os palácios tinham que ser postos em espaços determinados, 

sem possibilidade de deslocamento, pela existência de outros palácios, de ruas mais ou 

menos estreitas e pela impossibilidade do comitente de comprar – e demolir - um inteiro 

quarteirão. Ou seja: quem ditava a implantação dos palácios era mais a malha urbana que o 

arquiteto. Todas as relações de correspondência entre as partes, de proporção e de 

hierarquia ficavam de certo modo limitadas pelo sítio nos projetos para os palácios.   

Mas Palladio, assim como cuida rigorosamente da distribuição das partes na edificação, 

assim também tem um cuidado expressivo na implantação de seus edifícios, característica 

ainda mais importante quando o objeto de nosso estudo é o edifício na cidade de Vicenza, 

onde o arquiteto tem que fazer as contas com uma trama existente, de estrutura romana, 

fechada e relativamente estática. A partir de 1404 Vicenza entrara a fazer parte dos 

domínios venezianos e com isso os nobres vicentinos foram excluídos da vida política de 

Veneza. Isso cria uma situação bastante desconfortável para estes gentis homens, para os 

quais uma revolta armada seria com certeza o fim. A batalha é então operada sob outro 

aspecto, não com armas, mas com a tentativa de dar à cidade de Vicenza um aspecto que 

fizesse frente em termos qualitativos à Sereníssima. Graças à sua amizade com nomes 

importantes da vida vicentina, o arquiteto escolhido para operar esta mudança na cidade é 

exatamente Andrea Palladio, que tem diante de si o desafio de inserir na estrutura urbana 

pré-existente pontos focais destinados depois a brotar e a transformar a cidade de Vicenza. 

Apesar de estar focado em um período definido, em um arquiteto e em um conjunto 

determinado de edifícios projetados pelo mesmo, o interesse do trabalho é a relação dos 

edifícios e do processo projetual do arquiteto com a cidade. A intenção não é estudar os 
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palácios como objetos, descolados de um contexto urbano e social, mas entender também 

quais são os processos5 que deram origem a estes edifícios.  

Considerando que as mudanças socioeconômicas ocorridas na península itálica no século 

XV influenciaram diretamente a situação de sua arquitetura, o trabalho inicia dando um 

panorama dos fatores que desembocariam na chamada Renascença. Faz-se necessário 

ressaltar que a pesquisa se atém ao campo da arquitetura e por “arquitetura do 

Renascimento”, seguindo a definição de Benevolo (2002), entende-se o ciclo das 

experiências que vão do século XV ao XVIII, e que utilizam o repertório de formas 

normalizadas deduzidas da Antigüidade clássica. O próprio Benevolo afirma ainda que a 

arquitetura do Renascimento é concebível apenas no quadro da transformação cultural mais 

ampla promovida entre os séculos XIV e XVI e é a este intervalo temporal que as análises 

realizadas no presente trabalho procurarão se referir.  

Desde o início deste período, mais precisamente desde o final do século XIV, inicia-se no 

campo das artes a busca de uma relação com o mundo antigo baseada na retomada do 

latim, no redescobrimento dos clássicos gregos e latinos e na prática da filologia 

(CANTATORE, 2005). Para iniciar o estudo do “resgate” de formas e valores da antiguidade 

clássica, na primeira parte do primeiro capítulo são vistas as mudanças ocorridas na cidade 

de Roma no que diz respeito aos levantamentos e à preservação concernentes edifícios e 

ruínas da antiguidade nos séculos XV e XVI, com o objetivo de apresentar uma cidade que, 

desde os primeiros séculos da Idade Média foi meta de peregrinos e viajantes vindos de 

toda a Europa e que foi o berço e o cenário daquela “cultura” que os arquitetos 

renascentistas procuraram resgatar, além de ser o território de algumas das principais 

intervenções arquitetônicas realizadas entre os séculos XIV e XVI.  

                                                           
5 Entende-se por “processos” tanto os fatores sócio-econômicos como as mudanças no sistema de governo nas 
cidades e o fortalecimento da burguesia, quanto toda a experiência, seja ela prática ou teórica que o arquiteto 
consegue recolher ao longo de sua carreira.   
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O próprio Palladio visitou a atual capital italiana em cinco ocasiões e estas visitas deram 

origem a uma série de desenhos, hoje conservados em sua maioria no Museu Cívico de 

Vicenza e no Royal Institute of British Architecture de Londres, aos livretos L'Antichitá di 

Roma Raccolta Brevemente da gli Autori Antichi e Moderni e Descritione de le Chiese, 

Stationi, Indulgenze & Reliquie de Corpi Sancti, che sono in la Cittá di Roma e a quase todo 

o material que servirá para a elaboração do Quarto Livro de seu I Quattro Libri 

dell’Architettura. Estas viagens, seus roteiros, os monumentos visitados e alguns dos 

desenhos elaborados por Palladio realizados foram estudados no segundo capítulo da 

dissertação.  

A partir das viagens e dos levantamentos realizados em Roma, Palladio consegue 

estabelecer um repertório formal que utilizará em seus projetos ao longo de 

aproximadamente trinta anos. Este tema é tratado no terceiro capítulo da dissertação: a 

relação entre a arquitetura romana antiga e os projetos que o arquiteto realiza na cidade de 

Vicenza.  

No quarto capítulo está colocada a análise dos palácios Barbaran da Porto, Chiericati, Porto, 

Thiene e Valmarana. A lista de palácios a serem estudados foi estabelecida considerando 

aqueles que Andrea Palladio publica em seu tratado, de maneira a eliminar dúvidas em 

relação à atribuição dos projetos. Para a análise da obra palladiana poderiam ter sido 

escolhidos outros edifícios, como as villas, por exemplo. Optou-se pelos palácios na cidade 

de Vicenza primeiramente porque eles estão inseridos no contexto urbano vicentino e 

podem dar indícios a respeito da idéia de cidade de seu autor. Além disso, a nosso ver, os 

palácios palladianos e sua vinculação com a cidade são um tema ainda insuficientemente 

explorado.  

Algumas hipóteses podem ser levantadas: a maioria dos palácios, ao contrário das villas, da 

Basílica ou do Teatro Olímpico, não foi inteiramente construída ou sofreu alterações 

significativas ao longo dos séculos, o que dificulta muito a realização de um estudo do 
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projeto a partir e comparado com a obra edificada. Ainda comparados às villas, os palácios 

estão inseridos no espaço urbano, ou pode-se dizer citadino, e condicionados por ele. As 

villas surgem em ambiente rural, em grandes extensões de terra, cercadas por gramados, 

bosques e campos cultivados e sem ruas ou edifícios vizinhos a delimitá-los. Apesar de 

muitas vezes surgirem sobre os restos de construções pré-existentes, ainda assim as villas 

permitem, por estarem isoladas de outros edifícios, uma maior liberdade formal por parte do 

arquiteto e de seu comitente.  

As villas podem, à primeira vista, ser estudadas como objetos isolados. Com os palácios 

esse tipo de estudo pode ser conseguido, mas certamente restaria superficial e incompleto. 

Considerar os palácios como independentes da cidade significa retirá-los do contexto, da 

sua rua, de seu lote. Em uma cidade como Vicenza, naquele que hoje é chamado de centro 

histórico, os próprios palácios estabelecem os limites uns dos outros. Além disso, as ruas e 

as praças, partes integrantes de uma estrutura urbana de origem romana, fechada e 

relativamente estática, determinam qual o campo de visão da fachada dos edifícios que o 

observador pode ter. É esta investigação o objetivo do último capítulo: levantar as questões 

“urbanísticas” dos projetos palladianos para os palácios, a relação destes com a cidade e os 

elementos retirados da arquitetura romana antiga que Palladio reutiliza nestes projetos.  

O objetivo deste trabalho é, através do estudo da inserção espaço-temporal da obra de 

Palladio na Itália do Renascimento, do estudo das viagens por ele realizadas a Roma e do 

estudo de seus projetos para os palácios na cidade de Vicenza, investigar e analisar qual o 

processo de projeto de Palladio, um processo que está vinculado não só à produção de 

edifícios mas também à redação de textos e tentar entender como Palladio compõe a cidade 

e qual a sua relação com um traçado urbano preexistente.  

A presente dissertação, como todo trabalho de pesquisa, não é tida como um produto 

acabado, mas procura lançar hipóteses e abrir caminhos pra novas reflexões sobre um tema 

já bastante explorado, mas que ainda guarda muitas perguntas a serem respondidas. 
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1.1 ����  A EUROPA A PARTIR DO FIM DO SÉCULO XIV 

Para entender a força que anima as obras arquitetônicas renascentistas no norte da Itália e 

a renovação que estas proporcionam às cidades, é preciso iniciar o estudo alguns anos ou 

mesmo alguns séculos antes do início do arco de tempo no qual o trabalho se insere, de 

modo a entender em que lugar e em que momento determinados fatos tiveram origem.  

O chamado Renascimento6 assinala o florescimento de um longo processo, cujo 

desencadeamento se dá na Baixa Idade Média, que envolve sobretudo a produção, a 

circulação e a acumulação de recursos econômicos.  

No século X, segundo Le Goff (1998), inicia um grande processo de urbanização que 

acontece a partir de núcleos dominados por um senhor, eclesiástico ou leigo, que governa 

                                                           
6 A definição Renascimento é atribuída por vários estudiosos ao historiados francês Jules Michelet, que a utilizou 
em 1855 para definir “a descoberta do mundo e do homem” que acontecera no século XVI. Em 1860 o 
historiador suíço Jacob Burckhardt ampliou o conceito de Michelet, descrevendo a época como aquela na qual 
vieram à luz a humanidade e a consciência modernas depois de um longo período de decadência. Segundo a 
definição de Benevolo (2002), por “arquitetura do Renascimento” entende-se o ciclo das experiências que vão do 
século XV ao XVIII, e que utilizam o repertório de formas normalizadas deduzidas da Antigüidade clássica, mas o 
próprio autor afirma que a arquitetura do Renascimento é concebível apenas no quadro da transformação 
cultural mais ampla promovida entre os séculos XIV e XVI, período ao qual o presente trabalho se atém e que 
traz consigo uma série de inovações que terão conseqüências imensuráveis no campo das artes: a descoberta 
de novas terras, a pintura a óleo, a xilogravura, a incisão em cobre, além do descobrimento e da utilização das 
regras da perspectiva linear.  
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de seu palácio. Em torno desta edificação constituem-se as cidades e os burgos de periferia 

e no século XII as cidades medievais evoluem reunindo este núcleo e um ou dois burgos 

apenas. Assim, as cidades ganham importância e obtêm poder sobre certa extensão à sua 

volta e se tornam centros de produção artesanal e entrepostos comerciais. 

Este processo ocorre concomitantemente com a criação do eixo comercial Europa-Oriente, 

ao crescimento demográfico, ao desenvolvimento da tecnologia agrícola e ao aumento da 

produção nos campos europeus (SEVCENKO, 1984). A economia, até então de 

subsistência, passa a ser monetária e os mercadores, enriquecidos, procuram conquistar 

poder político e prestígio social.  

No final da Idade Média, por volta do século XIV, este crescimento é interrompido. É em 

torno dos anos 40 deste século que explode a epidemia de Peste, que assola a Europa e 

chega a exterminar entre um terço e a metade da população e cujo efeito deve ter sido 

facilitado, segundo Dobb (1971), pelo estado de subnutrição da população e à crise dos 

gêneros alimentícios pelos quais o continente passava. Com a grande mortalidade diminui a 

disponibilidade de mão-de-obra para trabalhar nos campos e os senhores feudais, para 

compensar a perda de rendimentos decorrente da diminuição da produção, aumentam as já 

pesadas cargas de impostos que recaíam sobre os camponeses, os quais procuram outras 

formas de subsistência no campo e na cidade.  

A sociedade até então predominantemente agrícola transforma-se em sociedade mais 

urbanizada e a economia, até então baseada quase exclusivamente na troca de bens em 

natura, passa a ser monetária e ganha importância a produção de outros gêneros, como lã e 

cereais. A área comercial se expande e oferece novas oportunidades aos mercadores, que 

serão peça fundamental no desenvolvimento do capitalismo europeu dos séculos seguintes. 

Os senhores feudais vão perdendo suas posses e seu domínio e forma-se uma camada 

social de homens laicos, uma nova classe burguesa ligada ao dinheiro, que começa a se 
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organizar econômica e politicamente, reivindicando uma autonomia própria em relação às 

estruturas eclesiásticas e rurais.   

Aumenta a centralização do poder, a monarquia busca apoio dos mercantes aos quais, em 

troca, concede o direito de exploração de minas de metais, de sal e de alume, o monopólio 

sobre certos artigos comerciais e o arrendamento da cobrança de impostos (SEVCENKO, 

1984).  

Na metade do século XV também iniciam novos processos econômicos, como a importação 

do ouro das Índias, que florescem nas regiões do Mediterrâneo – entre elas os Estados 

Pontifícios e a República Vêneta. Algumas cidades da península itálica destacam-se por 

suas atividades: Milão detinha a supremacia da produção de armaduras e artefatos em 

ferro; Florença disputava a soberania na produção de tecidos com Genova, uma das 

maiores cidades mercantis do mundo, ao lado de Veneza.  

Apesar de possuírem um estatuto republicano, estas cidades-estado tinham sob seu 

domínio vastos territórios da Itália do Norte e do Centro e eram governadas por um restrito 

grupo de nobres e famílias ligadas em sua maioria às atividades bancárias e do comércio.  

1.2 ����  A SITUAÇÃO DA ARQUITETURA NA ITÁLIA                                     

NO INÍCIO DO SÉCULO XVI 

Para as famílias burguesas um aumento repentino da disponibilidade financeira e os 

investimentos em obras artísticas e arquitetônicas assumem, a partir deste momento, um 

caráter compensatório: o investimento era recuperado sob forma de prestígio social, 

contribuindo para a divulgação de suas atividades. Os edifícios de caráter cívico adquirem 

grande importância: a sede do município ou da senhoria, as logge, as casas de moeda, os 

palácios públicos e as torres de guarda. As propriedades privadas passam a receber uma 

atenção especial: quando as famílias substituem as instituições municipais, seu poder se 

manifesta na arquitetura citadina, com a construção de grandes palácios familiares que, 
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embora marquem o panorama, provocam um impacto menor no contexto urbano do que 

aquele provocado pelos grandes palácios do século XIII, quando aqueles são considerados 

como objetos isolados. Considerados no seu conjunto, alteram significativamente as feições 

da cidade onde se inserem. 

A Igreja também é grande beneficiária da melhoria econômica do século XV: suas posses 

animam-se em todo lugar de uma atividade impressionante, multiplicam-se as novas igrejas, 

reestruturam-se as velhas, fundam-se novas capelas em cenários espetaculares. Em Roma, 

já na primeira metade do século iniciara-se com Martinho V um processo de reforma e 

reorganização da cidade, devastada por séculos de invasões sucessivas e de cuja riqueza 

imperial restavam apenas ruínas cobertas de mofo e entulhos (CALABI, 2001). Em 1439 o 

papa Eugênio IV age em defesa do Coliseu, fechando-o com muros e entregando sua tutela 

aos freis de Santa Maria Nuova.  Mas é no pontificado de Nicolau V (1447 a 1455), pontífice 

profundamente empenhado em restabelecer a autonomia e a autoridade da igreja, que a 

cidade passa por um verdadeiro processo de renovação e religação com o mundo antigo, 

baseada no restauro e na adequação de pontes, edifícios e sistemas hídricos. 

Nicolau V recuperou monumentos antigos ainda utilizáveis e transformou-os em infra-

estruturas para a cidade pontifícia, além da construção de outros. O programa, cujas 

motivações não eram apenas religiosas, mas também políticas e culturais, pôde ser 

executado apenas em parte pelo pontífice. Contudo, foi retomado pelos sucessores e 

considerado o modelo ideal de intervenção nos séculos seguintes: Pio II (1458 – 1464) 

continuou as obras já iniciadas; Paulo II (1464 – 1471) construiu o palácio Veneza, sua 

residência, quando ainda era cardeal; Xisto IV, considerado por alguns o grande promotor 

da renovação da cidade devido ao grande número de edifícios monumentais construídos 

durante seu longo pontificado (1471 – 1484), deu continuidade à operação de intervenção 

através da reconstrução de obras como San Pietro in Vincoli, o restauro do Campidoglio e a 

abertura de várias ruas retilíneas, além de tentar atrair para Roma os maiores artistas 
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daquela época, com o propósito de transformar a capital do cristianismo na capital da nova 

cultura humanista.  

Esta grande migração de artistas para Roma, tão desejada pelo pontífice, acontece apenas 

no início do século XVI quando, com a queda do governo dos Médici em Florença em 1494 

e do ducado dos Sforza em Milão em 1499, artistas destes estados foram forçados a 

emigrar para Roma em busca de um ambiente mais favorável ao mecenatismo. É nos 

programas urbanos de Nicolau V e Xisto IV que Julio II encontra as premissas para a sua 

idéia de renovatio urbis, com o objetivo de fazer de Roma uma visível demonstração de 

historicidade, portanto de universalidade e de autoridade do papado (SOUZA, 2006).  

O sonho de Xisto IV se realiza finalmente no pontificado de Leão X (1513 – 1521), membro 

da família Médici, que consegue transformar Roma em uma corte sem paralelo na Europa, 

tornando-a não apenas centro do poder católico, mas também a capital das artes, da cultura 

e do poder político. Um dos maiores feitos deste período pode ser considerado o 

levantamento completo das construções romanas da Antiguidade e das ruínas ainda 

existente na cidade realizado pelo pintor e arquiteto Rafael Sanzio (Urbino 1483 – Roma 

1520)7. O objetivo deste trabalho não se limitava apenas à recuperação e à preservação dos 

edifícios antigos, mas era também um artifício utilizado pelo papa para afirmar seu poder e 

sua força perante os outros governantes europeus.  

Na Antiguidade, Roma fora o centro do império Romano e continuou 
representando pelos séculos afora a sede de toda a cristandade. Nesse 
sentido, o levantamento e a preservação ideal das construções antigas 
poderiam funcionar como uma espécie de símbolo de autoridade do papa, 
legítimo sucessor de Pedro e, portanto, o representante de Cristo na Terra. 
Além disso, tal levantamento poderia ser interpretado como um modelo a 
ser seguido pelas demais cidades da cristandade, servindo ademais como 
um alerta para as pretensões de rebeldia de seus governantes em relação 
às diretrizes da Igreja. (SOUZA, 2006, p. 19) 

                                                           
7 Deste levantamento participaram também os humanistas Fabio Calvo e Andrea Fulvo. Naquele período foram 
introduzidas novas técnicas de medição com uso da bússola para as situações complexas, novos tipos de 
representações gráficas, levantamento sistemático das ruínas em seu estado de conservação, reconstrução e 
acabamento com o auxílio de combinações retiradas de informações fornecidas pelos próprios edifícios e de 
indicações contidas nos antigos escritos, especialmente naqueles de Vitruvio. 
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As mudanças ocorridas a partir do século XIV não se restringiram apenas às atividades 

econômicas ou à melhoria da situação financeira da burguesia. Inicia-se também um 

importante processo de mudança na relação e na hierarquia existentes nos canteiros de 

obra. Até o início do século XIII construções como as grandes catedrais eram de 

responsabilidade de companhias de trabalhadores, os quais aprendiam a construir no 

próprio canteiro. À frente deles geralmente estava um mestre de obras, um “operário 

principal”, formado segundo as regras do ofício. Com o advento do gótico inicia-se uma 

divisão de trabalho e uma especialização cada vez maior dos operários que trabalhavam no 

canteiro e os “arquitetos” dedicavam um tempo maior do que antes à elaboração do projeto 

(RECHT, 1989 apud FERRO, 2003). Inicia-se um processo de afastamento do arquiteto do 

mundo do “contramestre” e a ele cabe agora a elaboração do projeto, antes realizado no 

próprio canteiro de obras. Embora a arquitetura ainda não fosse considerada arte por si só 

(BURKE, 2001), os desenhistas já não eram os mestres-de-obra mais experientes: aqueles 

que se dedicavam a esta atividade haviam recebido uma outra formação, como a de pintor, 

de escultor ou de ourives. 

O gótico tardio preparou o caminho afastando o desenho do canteiro de 
obras. Ele atribuiu a um personagem separado dos outros trabalhadores, o 
arquiteto, e passa do desenho construtivo ao desenho que começa a se 
alimentar apenas de si mesmo. (FERRO, 2003, p. 339) 

A partir do século XV, com essa separação do projeto em relação ao canteiro, a figura do 

arquiteto se distancia definitivamente daquela do mestre-de-obras, construtor que trabalhava 

segundo diretrizes dadas seja pela tradição seja por uma autoridade superior. Segundo 

Argan (2003) agora é o artista quem determina a orientação cultural e ideológica do próprio 

trabalho e a arquitetura deixa de ser atividade manual, começa a ser reconhecida como 

expressão cultural eminente, como representação de poder, de riqueza e de prestígio: torna-

se uma arte liberal.  

Um dos principais protagonistas desta mudança é Filippo Brunelleschi. Nascido em Florença 

em 1377, inicia sua carreira como ourives e escultor e marcará definitivamente a história das 



M O M E N T O  D E  M U D A N Ç A S  
 

 

� 27 

artes com a invenção da perspectiva de um ponto de fuga8, derivada dos princípios da ótica 

medieval, ligados às propriedades dos espelhos e baseada em regras e relações numéricas. 

Sua criação possibilitara o uso de uma solução de base matemática e científica para a 

representação do espaço, problema enfrentado por inúmeros artistas durante o século XIV, 

como Giotto, Duccio, os irmãos Lorenzetti e Simone Martini.  

Brunelleschi tornou-se uma personalidade fundamental da passagem histórica que leva a 

arte florentina ao primeiro manifestar-se dos ideais do Renascimento em sua mais célebre 

obra, a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore em Florença.  

Brunelleschi colocou as bases da inteira arquitetura renascentista (BENEVOLO, 2002): deu 

início a uma nova técnica que permitiu-lhe construir a imensa cúpula sem o uso de 

armaduras, mas sobretudo criou uma nova ideologia no momento em que organiza o 

canteiro de obras e o trabalho de edificação de maneira nova. Nessa nova organização, o 

arquiteto não é mais, como na Idade Média, o mestre de obras, o supervisor dos trabalhos, 

mas um intelectual que concebe o projeto tanto em sua estrutura geral quanto em seus 

detalhes. 

A noção de arquitetura – que depois permanecerá no patrimônio cultural 
dos séculos sucessivos – delineia-se quando a pesquisa brunelleschiana 
atribui um método e um conteúdo preciso à atividade de supervisão edilícia 
exercitada no século precedente por alguns ilustres pintores ou escultores: 
Giotto, Arnolfo, Talenti, Orcagna; nasce portanto desvinculada do caráter 
manual próprio do sistema das artes medievais. (BENEVOLO, 2002, p. 74. 
Tradução nossa). 

Este enorme salto talvez não tivesse sido possível sem o estudo aprofundado das formas e 

dos procedimentos técnicos da arquitetura antiga, que entre os anos de 1402 e 1404, o 

jovem Brunelleschi, então com aproximadamente 25 anos, tem a oportunidade de visitar e 

medir em Roma junto com o amigo Donatello, jovem artista de apenas 16 anos. Desta 

                                                           
8 Segundo Argan (2003) a perspectiva renascentista não é exatamente uma invenção, mas sim uma descoberta. 
O termo “perspectiva” é retirado de tratados clássicos e na Idade Média o conceito identifica-se com o de ótica, 
ciência da visão. Para Argan a novidade da perspectiva no Renascimento consiste no fato de que ela é 
reencontrada nos antigos, entra no âmbito da cultura humanística e se apresenta como um sistema único: é a 
redução à unidade de todos os sistemas de visão possíveis. 
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viagem, infelizmente, nenhum dos desenhos foi conservado, mas Vasari revela em seu Le 

vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori o esforço e o empenho dos dois jovens no 

levantamento e no desenho das ruínas na Antiga Roma. 

(...) estiveram juntos Filippo e Donato e resolveram juntos partir de Florença 
e em Roma passar alguns anos, para atender Filippo à arquitetura e Donato 
à escultura... para Roma se aviaram: lá, vendo a grandeza dos edifícios, e a 
perfeição dos corpos dos templos, [Filippo] estava concentrado, que parecia 
fora de si. E assim dada a ordem de medir as cornijas e levantar as plantas 
daqueles edifícios, ele e Donato continuamente seguindo, não se 
preocuparam nem com tempo nem com despesa, nem deixaram lugar que 
eles em Roma e fora no campo não vissem, e não medissem tudo aquilo 
que poderiam ter de bom... Todas as abóbadas no antigo havia anotado e 
desenhado, e sobre isto continuamente estudava; e se por ventura eles 
encontrassem enterrados pedaços de capitéis, colunas, cornijas e 
embasamentos de edifícios, eles colocavam-se ao trabalho e mandavam 
cavar, para tocar o fundo. Por isso havia se espalhado uma voz por Roma, 
quando eles passavam pelas ruas... chamavam-nos “aqueles do tesouro”. 
(VASARI, 1878 apud VISCOGLIOSI, 2005, p. 69. Tradução nossa) 

O estudo dos cânones clássicos realizado por Brunelleschi dá origem ao projeto do 

Ospedale degli Innocenti (1419), um orfanato formado por um pátio central quadrado e dois 

edifícios retangulares de iguais dimensões, a igreja e o dormitório. Sua fachada é marcada 

pelo ritmo de nove arcos apoiados em colunas coríntias que formam a loggia, o principal 

elemento de ligação física e visual entre o pátio e a praça. 

 

Fachada do Ospedale degli 
Innocenti 
[Fonte: ARGAN, 2003] 
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Brunelleschi também trabalha, entre outros encargos, na reestruturação da igreja de San 

Lorenzo e na sua Sacristia Velha (1419-28), na reestruturação do palácio de Parte Guelfa 

(1425), no projeto para a Capela Pazzi no claustro da igreja de Santa Croce (1430). Mas a 

obra arquitetônica que faz dele um dos nomes mais reconhecidos da história da arquitetura 

e que o ocupará aproximadamente de 1420 até sua morte, em 1446, é mesmo a cúpula da 

igreja de Santa Maria del Fiore, citada inúmeras vezes por nomes como Vasari, Alberti, e 

mais recentemente por estudiosos como Giulio Carlo Argan, entre outros. A cúpula destaca-

se não apenas pelas soluções construtivas adotadas, mas também pelo planejamento do 

canteiro e dos trabalhos e das ferramentas utilizadas. Suas obras marcaram a inteira 

paisagem florentina e trazem em si a pureza e a racionalidade "brunelleschiana" que tanto 

influenciaram o caminho de seus sucessores.  

 

 

 

 

 

 

Planta do Ospedale degli 
Innocenti 
[Fonte: ARGAN, 2003] 

 

Vista lateral do palácio   
de Parte Guelfa 
[Fonte: NORBERG-SCHULZ, 1999] 
 

Vista interna da Sacristia da  
Igreja de San Lorenzo 
[Fonte: ARGAN, 2003] 
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Ainda no âmbito arquitetônico renascentista destaca-se Leon Battista Alberti, genovês que, 

além de matemático, arquiteto e poeta, foi também criptógrafo, lingüista, filósofo e 

arqueólogo. Nasceu no ano de 1404 em Gênova e em 1432 mudou-se para Roma, onde foi 

nomeado abbreviatore apostolico, cargo que lhe deu a possibilidade de viver entre cidades 

onde trabalhou para alguns dos comitentes mais importantes da época na Itália: em Roma, 

trabalha para o papa Nicolau V na restauração do palácio papal e do aqueduto romano da 

Acqua Vergine; em Rimini, Sigismondo Malatesta convoca-o a transformar a igreja de São 

Francisco em templo cristão em honra de sua família (1450); em Florença, sob comissão da 

poderosa família Rucellai, além do palácio da família (1447-51), marcado pela sobreposição 

das ordens como nos antigos edifícios romanos, projeta a fachada da igreja Santa Maria 

Vista interna da Capela Pazzi  
[Fonte: LAMPUGNANI, V. M.; MILLON, H., 
1994] 
 

Vista da Cúpula da igr eja de Santa 
Maria del Fiore 
[Fonte: LAMPUGNANI, V. M.; 
MILLON, H., 1994] 
 

Perspectiva axonométrica da 
estrutura da cúpula   
[Fonte: ARGAN, 2003] 
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Novella (1455 aprox.) e a Capela Rucellai (1467); em Mântua, projeta as igrejas de San 

Sebastiano (1470) e Sant’Andrea (1470-71) para os Gonzaga.  O arquiteto, de formação 

romana, intuiu a importância e a potencialidade da arquitetura como espaço da vida social e 

religiosa e compreendeu como esta constituía para os antigos um corpo articulado de 

conhecimentos, como permitia encontrar uma solução racional para cada questão ligada à 

construção e ao controle do ambiente habitado. Esta sua relação com o mundo clássico foi 

fundamental. Em 1434, a partir de um levantamento geométrico de Roma, escreve a 

Descriptio Urbis Romae, o primeiro estudo sistemático para a reconstrução de uma cidade 

antiga, no qual recolhe as coordenadas dos muros e dos monumentos da cidade. Assim 

como Brunelleschi, encontrou no estudo das proporções dos edifícios romanos a base do 

projeto arquitetônico, mas deste deduziu uma rica tipologia estrutural e decorativa, que 

qualifica também simbolicamente suas obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista do Templo Malatestiano  
[Fonte: ARGAN, 2003] 
 

Fachada do  
palácio Rucellai 
[Fonte: ARGAN, 2003] 
 

Igreja San Sebastiano  
[Fonte: ARGAN, 1999] 
 

Vista Interna da Capela Rucellai  
[Fonte: 
http://www.artandarchitecture.org.uk/im
ages/conway/d2a2a3ae.html 
Acesso em 02/02/2008] 
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Sua produção teórica também se destaca na história das artes. Apesar de ser um 

conhecedor exímio da língua latina, Alberti defendia fervorosamente o uso da língua vulgar, 

mais adequada às exigências da nova sociedade que estava surgindo. Com amplo domínio 

de ambas, pôde escrever trabalhos como o De Pictura (dedicado a Brunelleschi), De Re 

Aedificatoria e De Statua, entre outros. Com elas fundamentou teórica e cientificamente a 

arte e levou a pintura, a escultura e a arquitetura ao nível de artes liberales, no mesmo 

patamar da literatura e da filosofia. Os dez livros do De Re Aedificatoria (terminado em 

1452, mas publicado pela primeira vez em 1485) fazem referência direta ao texto clássico 

De architectura libri decem, de Vitruvio, que então circulava em cópias manuscritas. Alberti 

analisa de maneira exaustiva tanto os escritos à sua disposição quanto as ruínas ainda 

existentes e tenta dar a seu texto uma dignidade literária que o tratado vitruviano não tinha 

(GÜNTHER, 1994). O tratado albertiano constitui a primeira coletânea renascentista de tudo 

aquilo que diz respeito à arquitetura: das noções que deve possuir um arquiteto, aos 

critérios de escolha dos lugares edificáveis, dos materiais e dos modos de construir, à 

ornamentação dos vários edifícios até o restauro de antigas construções. O texto volta-se 

não apenas a um público especializado, mas também ao público de educação humanista: é 

feito ao mesmo tempo para arquitetos e para seus comitentes, onde a elegância lingüística e 

Igreja Sant’Andrea  
[Fonte: 
http://www.turismo.mantova.it/
da_vedere/basiliche_andrea.h
tm 
Acesso em 02/02/2008] 

Igreja Santa Maria Novella  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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a retomada culta de elementos vitruvianos são acompanhados por uma clara colocação 

pragmática e civil do problema arquitetônico. Através do De Re Aedificatoria, Alberti 

estabelece uma metodologia que dará base às mais importantes experiências arquitetônicas 

e artísticas realizadas entre a segunda metade do século XV e o século XVI.  

Com ele, a arte se torna o eixo do novo sistema cultural e assume valor de 
doutrina autônoma e hegemônica, afirmando-se como uma concepção de 
mundo. (ARGAN, 2003, p. 203) 

Outra contribuição de Alberti se dá no campo da representação, no qual introduz uma 

importante diferenciação: o primeiro livro de seu tratado é integralmente dedicado ao 

desenho dos edifícios e o segundo, no qual trata da preparação para a construção dos 

edifícios, mostra as diferenças entre o método de representação utilizado pelos pintores e 

aquele utilizado pelos arquitetos (NESSELRATH, 2005). 

Com sua produção arquitetônica e seus escritos, Alberti influenciou o trabalho, entre outros, 

de nomes como Donato di Pasuccio di Antonio – Bramante -, nascido em 1444 no ducado 

de Urbino, em uma pequena cidade chamada Monte Asdrualdo, hoje Fermignano, um dos 

mais importantes centros culturais do humanismo. No ducado entra em contato com alguns 

dos importantes artistas da época, como Mantegna e Piero della Francesca, que influenciam 

sua carreira de pintor. É autor de afrescos como os do palácio do Podestà em Bergamo e o 

Cristo della Colonna na abadia de Chiaravalle, mas são as obras arquitetônicas que farão 

dele um dos nomes mais lembrados do Renascimento. Em 1478 muda-se para Milão, onde 

passa quase vinte anos e realiza trabalhos como as intervenções nas igrejas de Santa Maria 

em San Satiro (1482-86) e Sant’Ambrogio (1492). Em 1499, após invasão de Milão pelos 

franceses, a queda de Ludovico il Moro, que nomeara-o engenheiro ducal do estado de 

Milão, e o falecimento de Gaspare Visconti, seu amigo e comitente, Bramante decide deixar 

a cidade lombarda e ir para Roma, onde tem a possibilidade de refinar sua formação 

clássica através da observação direta das ruínas e da leitura de Vitruvio. Além disso, 

aproximou-se do trabalho e das idéias de Alberti e seguiu as indicações deste de estudar os 

edifícios dos antigos exatamente como os letrados estudaram seus escritos. Bramante 
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expressara seu interesse pela arquitetura antiga nas obras milanesas, como o quadripórtico 

criado para Sant’Ambrogio, complexo que deveria lembrar um foro romano, com pórticos 

nos quatro lados e um arco de triunfo para cada fachada, mas do qual o arquiteto conseguiu 

executar apenas um dos lados. Na sua primeira obra romana, o claustro da igreja de Santa 

Maria della Pace (1500), assume de vez a influência da arquitetura romana e se afasta do 

tardo gótico milanês: pela primeira vez aparecem sobrepostas aqui as quatro ordens da 

antiguidade, o Toscano, o Dórico, o Jônico e o Coríntio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bramante foi o primeiro a empregar o sistema das ordens clássicas como linguagem 

expressiva, que pode ser utilizada e variada dependendo da natureza e da dimensão do 

edifício. Esta diferença em relação a muitos de seus contemporâneos pode ser explicada 

Sant’Ambrogio  
[Fonte: http://santambrogio-
basilica.it/PORTIC_%20DEL_B
RAMANTE.htm 
Acesso em 02/02/2008] 

Santa Maria in San Satiro  
[Fonte: LAMPUGNANI, V. 
M.; MILLON, H., 1994] 

Claustro do convento de Santa 
Maria della Pace 
[Fonte: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:C
hiostro_SM_della_Pace.jpg 
Acesso em 02/02/2008] 
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provavelmente com o fato que Bramante estudou a antiguidade não tanto por si mesma 

quanto diretamente em relação a seus projetos de edifícios (GÜNTHER, 1994). Para suas 

obras mais conhecidas, o Tempietto, construído no claustro de San Pietro in Montorio – 

talvez a mais famosa e a única do arquiteto totalmente executada - o Belvedere (1504-05) e 

o palácio dos Tribunais (1508) em São Pedro, inspira-se nas termas, no Panteão e em 

outros grandes monumentos romanos, nos quais a clareza estrutural combinava-se com a 

articulação murária e o desenho dos detalhes. No Tempietto, construído em 1502, Bramante 

faz uma clara referência ao templo de Vesta, localizado às margens do Tibre. Não se pode 

certamente dizer que o projeto bramantesco seja uma reconstrução literal de um templo 

romano, mas toma emprestado deste o tema da planta circular e o reinventa, colocando o 

edifício sobre um pódio contínuo e com molduras, adiciona-lhe uma balaustrada, uma linha 

de pilastras correspondentes às colunas dóricas e uma cúpula. San Pietro in Montorio pode 

ser considerado um dos mais claros exemplos renascentistas de uso de elementos 

componentes de uma gramática resgatada da arquitetura romana antiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicho do Belvedere  
[Fonte: ARGAN, 1999] 

Planta do palácio  dos Tribunais  
[Fonte: 
http://www.storiaeconservazione.unirc.it/Home%20Page%20Doc
enti_file/Antinori/Bramante/39%20Roma,%20palazzo%20dei%20
%20Tribunali,%20pianta%20di%20studio.jpg 
Acesso em 03/02/2008] 
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Em Roma, trabalha para o papa Julio II, para quem realiza o projeto da nova igreja de São 

Pedro, destinada a substituir a basílica existente, então em ruínas. O projeto bramantesco 

não foi executado a causa de uma série de acontecimentos na direção do canteiro de obras, 

mas influenciou certamente o desenvolvimento do edifício, com o sistema da grande 

abóbada com os quatro penachos que sustentam a ampla cúpula. Bramante também é um 

dos colaboradores mais importantes do papa em seu programa de renovatio urbis, traçando 

os retilíneos da via Giulia e da via della Lungara, projetando o palácio dos Tribunais com a 

igreja de San Biagio e reestruturando os complexos das termas e dos foros de época 

imperial. 

Um dos mais influentes herdeiros de Bramante é seu conterrâneo Rafael, nascido em 

Urbino em 1483. Apesar de ter se dedicado preeminentemente à pintura, sua relação com a 

arquitetura aparece já na obra Casamento da Virgem, de 1504, na qual há, ao fundo, um 

edifício de planta central que antecipa a sobriedade e o classicismo de suas obras 

arquitetônicas. Durante sua vida teve a oportunidade de estar em contato com os principais 

ambientes artísticos italianos – Florença, Roma, Perugia, Urbino, Veneza – onde pôde se 

aproximar e observar os principais edifícios renascentistas. A partir de 1509 instala-se 

definitivamente em Roma onde, a pedido do papa Julio II, realiza os afrescos dos aposentos 

papais.  

Vista do Tempietto in San  
Pietro Montorio 
[Fonte: LAMPUGNANI, V. M.;  
MILLON, H., 1994] 

Plant a do Tempietto  
[Fonte: ARGAN, 1999] 
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A proximidade com os edifícios romanos antigos foi fundamental para seu trabalho: o estudo 

aprofundado da antiguidade o levou à supervisão de uma tradução do tratado de Vitruvio e 

ao projeto do levantamento da planta da Roma antiga, realizada a pedido do papa Leão X, 

sucessor de Julio II e generoso admirador do trabalho de Rafael.  Em 1514, com a morte de 

Bramante, é nomeado Arquiteto da Fábrica de São Pedro e supervisionou até a sua morte, 

em 1520, a seqüência da construção da nova Basílica segundo o projeto que modificava o 

edifício idealizado por Bramante. Este encargo deu-lhe a possibilidade de trabalhar para 

outros comitentes importantes e realizar projetos como o palácio Branconio dell’Aquila 

(1519) e a Villa Madama (1517-20), considerado por vários estudiosos o mais importante 

edifício por ele realizado, embora tenha sido executada apenas uma parte de um projeto 

muito mais ambicioso.  Amante incondicional da cultura antiga, Rafael alcançou em seus 

estudos uma profundidade antes jamais conseguida, sobretudo no que diz respeito ao 

estudo das “licenças” e da variedade da arquitetura antiga e com isso influenciou não 

apenas aqueles que depois dele vieram, mas também seus contemporâneos. Até nós 

chegaram, além do que restou de seus edifícios, um rico conjunto de desenhos e a famosa 

carta escrita por ele ao papa Leão X, importantíssimo documento histórico, testemunho da 

tomada de consciência dos humanistas quanto à importância arqueológica da Roma antiga, 

ao seu conhecimento e à sua preservação.  

 

 

 

 

 

 

O Casamento da 
Virgem 
[Fonte: ARGAN, 2003] 

Desenho da Fachada do palácio Branconio dall’Aquila  
[Fonte: 
http://www.storiaeconservazione.unirc.it/Home%20Page%20Docenti
_file/Antinori/Raffaello/13%20Roma,%20%20palazzo%20Branconio
%20dell'Aquila%20nel%20sec.%20XVII.jpg - Acesso em 
03/02/2008] 
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Faz-se necessário destacar aqui a importância da carta como documento representativo do 

pensamento de Rafael. Nela o autor coloca muito claramente seu lamento pela destruição 

dos edifícios antigos que vinha ocorrendo então em Roma e sua preocupação com o 

levantamento e a preservação dos monumentos. Além disso, dedica quase metade de sua 

carta à descrição dos métodos de levantamento, às técnicas de medição e às técnicas de 

representação dos edifícios que, segundo Günther (1994), permaneceram fundamentais em 

arqueologia, até quando não assumiram uma importância dominante as escavações 

sistemáticas9.  

1.3 ���� O CONTEXTO VENEZIANO 

Além de Brunelleschi, Alberti, Bramante e Rafael, outros nomes poderiam aqui ser citados, 

como Filarete, Francesco di Giorgio Martini, Fra Giocondo e muitos outros. Estes arquitetos, 

em sua maioria, viveram e trabalharam nas duas cidades consideradas os centros da 

arquitetura renascentista italiana: Roma e Florença. Mas no final do século XV e início do 

século XVI outra cidade destacava-se no âmbito econômico europeu e aos poucos ganhou 

destaque também no campo artístico: Veneza. Formada por pequenas ilhas ligadas por 

canais, a cidade oferecia o melhor porto do Mediterrâneo e, graças a uma frota 

excepcionalmente grande, mantinha relações comerciais intensas com a Ásia, de onde 

trazia as especiarias comercializadas no mercado de Rialto, que atraía comerciantes de 

                                                           
9 Para um estudo mais aprofundado da carta ver SOUZA, Maria Luiza Zanatta de. (2006) A Carta de Rafael-
Castiglione ao papa Leão X e sua importância para o estudo da arquitetura e do urbanismo do período do 
Renascimento. Dissertação (Mestrado) – FAUUSP, São Paulo, 2006. 
 

Planta da Villa Madama  
[Fonte: NORBERG-SCHULZ, 1999] 
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toda a Europa. A água não apenas favoreceu as atividades econômicas venezianas, mas 

também ofereceu à cidade a proteção necessária contra as invasões estrangeiras e com 

isso, a diferença de Florença ou Roma, Veneza permaneceu politicamente estável por 

quase mil anos. Graças a essa estabilidade político-econômica, entre outros fatores, as 

artes e a arquitetura venezianas puderam progredir até o início do Quinhentos sem grandes 

rupturas temporais: até a metade do Quatrocentos sobreviveu em Veneza um estilo “more 

gotico”, em parte favorecido pelas relações com o Norte da Europa, assimilando 

gradativamente elementos de gosto renascentista, que traziam consigo a influência e o 

estudo da arquitetura romana antiga.  

Veneza era a única república capaz de enfrentar os outros príncipes italianos graças à sua 

força política e militar, ao volume de seus negócios e à dimensão de seu território. Seus 

domínios se estendiam da Laguna até os mares Egeu e Negro, passando por Trieste, a 

Ístria e Zara. Quase um terço do norte da Itália também estava sob ela: a província de 

Treviso, as terras friulanas e as cidades de Verona, Vicenza, Pádua e Bergamo.  

O poder e a política expansionista venezianos preocupavam as outras nações européias e 

em 10 de dezembro de 1508 forma-se na cidade belga de Cambrai uma vasta coalizão anti-

veneziana, patrocinada pelo papa Julio II e tendo à sua frente o imperador Maximiliano I da 

Áustria, Luis XII rei da França, Ferdinando II de Aragona e o Duque de Ferrara, Alfonso I 

d’Este. Estava formada a Liga de Cambrai, que combateria as forças venezianas de 1508 a 

1511 na tentativa de ocupar e repartir entre os membros da coalizão os territórios venetos. 

Uma série de batalhas, ocupações, conquistas e reconquistas se sucederam, com graves 

perdas humanas e materiais para ambos os lados: muitas cidades do atual Veneto foram 

saqueadas e quase destruídas, entre elas Piacenza, Pádua, Bassano del Grappa e Verona. 

Apenas Veneza permaneceu ilesa, graças à proteção dada por suas águas.  

Em 1510 o papa Julio II, que excomungara Veneza no ano anterior, considera os franceses 

uma ameaça ao equilíbrio da península itálica muito maior que o perigo oferecido pela 
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Sereníssima. O pontífice então deixa a Liga de Cambrai e alia-se aos venezianos. No ano 

seguinte a Espanha e o Sacro Romano Império também se voltam contra os franceses. 

Termina assim o conflito entre a República Veneziana e as outras potências européias, um 

conflito curto, porém certamente devastador para cidades como Pádua, que se viu em meio 

a uma alternância de conquistas e reconquistas que a deixaram em ruínas.  

É nesta cidade que pouco antes do início da guerra, em 30 de novembro de 1508, nasce 

aquele que se tornará um dos mais lembrados representantes da arquitetura renascentista 

italiana: Andrea di Pietro dalla Gondola. Seu nome veio do pai, Pietro, um moleiro que 

transportava trigo moído até Veneza pelas lagunas e pelos canais a bordo de sua gôndola. 

À diferença do que acontecia com a maioria dos artistas citados anteriormente, como 

Brunelleschi, Alberti ou Rafael, Andrea iniciou sua “carreira” como canteiro em uma oficina 

de Pádua e não ao lado de pintores, escultores ou ourives.  

Apesar de sua formação não ter se dado exatamente no campo das artes, o jovem cortador 

de pedras cresceu na órbita do veneziano Alvise Cornaro, grande proprietário de terras, 

apaixonado pela engenharia e pela arquitetura dos antigos romanos, redator de um breve 

tratado com conselhos práticos sobre como constituir uma casa cômoda e barata, e 

responsável, em 1524, pela construção de uma loggia e de um Odeon10 no jardim de sua 

propriedade em Pádua, dois edifícios considerados os primeiros modelos vênetos da 

linguagem madura do classicismo romano, ambos obras de Giovanni Maria Falconetto.  

 

 

 

 
                                                           
10Odeon (do latim odeum): edifício destinado nas civilizações grega e latina a audições musicais; distingue-se 
tipologicamente do teatro apenas pela presença da cobertura. 
 

Vista do Odeon no jardim da villa Cornaro  
[Fonte: 
http://www.ruzante.it/schede/php?node=03/11/29/
9174218 
Acesso em 27/01/2008] 
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Este iniciara sua carreira como pintor em Verona, sua cidade natal, mas, a partir de 1521, 

ano de sua mudança para Pádua, dedica-se inteiramente à arquitetura e ao estudo das 

obras romanas antigas, à leitura dos textos de Vitruvio e de Alberti. Também viaja a Roma 

para elaborar seus levantamentos e lá entra em contato com o ambiente de Rafael e 

Peruzzi. Por volta de 1520 retorna a Pádua, onde conhece o escritor veneziano Pietro 

Bembo (Veneza 1470 – Roma 1547), que o apresenta ao nobre Alvise Cornaro. Serão 

justamente eles, Cornaro e Falconetto, os responsáveis pelos primeiros contatos entre a 

arquitetura da “terraferma” vêneta com o gosto romano; como exemplo, podemos tomar a 

estrutura e o conjunto onde a loggia e o Odeon estão inseridos (que compreende a casa 

patronal, o jardim e a hospedaria), que exemplifica o esquema de “villa suburbana”, descrito 

por Vitruvio.  

Em 1527, ano do Saque, os artistas que trabalhavam em Roma sob a proteção do papa, 

fugiram para outras cidades e o Veneto recebeu o florentino Jacopo Sansovino (Florença 

1468 – Veneza 1570), o veronês Michele Sanmicheli (Verona 1484 – 1559) e o bolonhês 

Sebastiano Serlio (Bolonha 1475 – Fontainebleau 1554). Os três arquitetos haviam 

trabalhado e estudado os monumentos antigos e trouxeram consigo para o Veneto a 

linguagem da Roma antiga e moderna.  

Sansovino inicia as suas atividades na cidade de Veneza com quatro obras significativas: o 

altar mor da nova Scuola della Misericordia (1532), palácio Corner in San Maurizio (1533) e 

Vista da Loggia no jardim da villa Cornaro  
[Fonte: 
http://www.ruzante.it/schede/php?node=03/11/29/
9174218 
Acesso em 27/01/2008] 
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a igreja de San Francesco della Vigna (1534). Foi também o responsável pela renovação do 

centro urbano de Veneza, com os projetos dos principais edifícios da nova organização: a 

Loggetta do campanário (1537-49), a Zecca (1537-66) e a Biblioteca Marciana (1538), 

edifícios marcados pelo rigor da linguagem classicista, mas também pela particular 

sensibilidade veneziana à luz e pelo respeito às preexistências medievais e do 

Quatrocentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada da Scuola della Misericordia  
[Fonte: 
http://www.invenicetoday.com/tour/scuole/misericordia.htm 
Acesso em 03/02/2008] 

Fachada do palácio  Corner em S ão Maurício  
[Fonte: 
http://www.storiaeconservazione.unirc.it/Home%2
0Page%20Docenti_file/Antinori/Jacopo%20Sanso
vino/01%20Venezia,%20palazzo%20Corner%20a
%20S.%20Maurizio.jpg 
Acesso em 03/02/2008] 
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Michele Sanmicheli formara-se em Roma no círculo de Bramante e Giuliano da Sangallo, 

onde teve a oportunidade de estudar a escultura e a arquitetura clássicas. Em 1527 volta 

para Verona, sua terra natal, onde realiza, entre outros, os projetos dos palácios das 

famílias Canossa (1527), Bevilacqua (1530) e Pompei (1555), todos descendentes de um 

esquema bramantesco, alterado por Sanmicheli em favor da diferenciação criada pela 

vibração da luz, conseguindo uma qualidade diferente de matéria e de cor (ARGAN, 1999).  

 

Abside da Igreja de San 
Francesco della Vigna 
[Foto: CAPPELLO, 2005] 

Vista do edifício da Zecca  
[Fonte: 
http://www.storiaeconservazione.unirc.it/Home
%20Page%20Docenti_file/Antinori/Jacopo%20
Sansovino/08%20Venezia,%20edificio%20della
%20Zecca.jpg 
Acesso em 03/02/2008] 

Vista do edifício da Biblioteca Marciana  
e da Loggetta 
[Fonte: BENEVOLO, 2002] 
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Sebastiano Serlio mudara-se de Bolonha para Roma em 1515 e nesta cidade foi aluno de 

Baldassarre Peruzzi e formara-se, como Sanmicheli, no ambiente de Bramante. Mais que 

por suas escassas realizações arquitetônicas, Serlio é lembrado pela grandiosa contribuição 

dada por seu Trattato di Architettura, cujo IV livro foi publicado em Veneza em 1537: foi o 

primeiro tratado a ser impresso depois do De re aedificatoria de Alberti e o primeiro a 

codificar as cinco ordens da arquitetura, apresentadas na gravura do tratado lado a lado, 

segundo a razão entre o diâmetro inferior e a altura da coluna (SUMMERSON, 1982). Ele 

também reúne de maneira empírica a tradição classicista romana, a concepção pictórica 

veneta e a exuberância decorativa francesa, além de ser uma verdadeira fonte de 

inspirações e de exemplos de tipologias arquitetônicas, como a janela em arco central 

Fachada do palácio  Canossa  
[Fonte: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/12/Palaz
zo_Canossa_VR.png 
Acesso em 06/02/2008] 

Fachada do palácio  Bevilacqua  
[Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Palazzo_Bevil
acqua_VR.png 
Acesso em 06/02/2008] 

Fachada do palácio  Pompei  
[Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Palazzo_Pom
pei_VR.png 
Acesso em 06/02/2008] 
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ladeada por duas aberturas retangulares chamada serliana, que será muito utilizada pos 

seus sucessores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cinco ordens da arquitetura publicadas 
por Sebastiano Serlio 
[Fonte: SUMMERSON, 1982] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P A L L A D I O  E  A  A N T I G U I D A D E  R O M A N A  
 

 

� 47 

�   02
‘

PALLADIO E A ANTIGUIDADE ROMANA

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ���� ANDREA PALLADIO E SEUS COMITENTES 

Andrea di Pietro dalla Gondola permaneceu em Pádua trabalhando como cortador de 

pedras e realizando seus primeiros estudos sobre a arquitetura romana antiga, largamente 

influenciado pelo duo Cornaro-Falconetto, até 1524, quando rompe o contrato que o unia a 

seu patrão e foge para Vicenza onde, graças à divulgação das obras de Sansovino, 

Sanmicheli e Serlio, Andrea entrara em contato, mesmo que indiretamente, com o novo 

estilo criado em Roma por Bramante. Em Vicenza trabalha durante 14 anos como aprendiz 

e assistente de Girolamo Pittoni e Giovanni di Giacomo, na rua Piedemuro, renomados 

cortadores de pedra que se tornaram seus mestres e bons companheiros de trabalho, mais 

que severos patrões e preceptores (ZORZI, 1959).  

O ofício de canteiro não fazia certamente parte, no Renascimento, das atividades que 

poderiam ser intituladas de “arte”, mas foi justamente esse trabalho que levou Andrea a 

conhecer nomes que o ajudariam a se tornar um dos maiores arquitetos de todos os 
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tempos, sem os quais talvez tivesse permanecido um exímio, porém anônimo, cortador de 

pedras.  

Um destes nomes é aquele do conde Giangiorgio Trissino, um aristocrata que fizera parte 

do restrito círculo cultural do papa Leão X Médici e que, por ser defensor das idéias do 

Imperador Maximiliano e de suas políticas anti-venezianas, foi obrigado a exilar-se 

temporariamente de Vicenza. Durante esse período viajou e viveu em Veneza, Florença e 

Roma, onde conheceu Rafael e aprofundou seus estudos da tradição antiga ao mesmo 

tempo em que se empenhava no Italia Liberata Dai Godi, o primeiro dos grandes poemas 

épicos do Quinhentos, dedicado ao imperador Carlos V, no qual aparece a figura de um 

mensageiro com um nome surgido das artes da guerra e da sabedoria, Pallas Atenea, nome 

que mais tarde inspirará o apelido dado ao jovem padovano e com o qual o arquiteto 

gravará sua obra na história da arquitetura: Andrea Palladio.   

Trissino era um humanista na mais completa concepção do termo, de imensa capacidade 

produtiva e de enciclopédica cultura: estudara astronomia, medicina, matemática, alquimia, 

arquitetura naval, militar e civil, além de ser um acirrado estudioso de latim e de gramática. 

Estudara atenciosamente também a obra de Vitruvio, chegando até mesmo a parafrasear 

poeticamente o autor no quinto livro do Italia Liberata, ao descrever o pátio do palácio 

Acrazio, com largas logge, colunas redondas, de altura igual à largura do pavimento, com 

capitéis de prata.  

Estas três portas por diferente entrada 
Desembocam em um amplíssimo pátio 
Pavimentado com pórfiro e ofito; 
E aquele pátio é circundado 
por largas logge, com colunas redondas, 
que são tão altas quanto é a largura 
do piso, e são grossas ainda 
a oitava parte e mais daquela altura, 
e há sobre estas capitéis de prata 
tão altos quanto a grossura da coluna; 
e em baixo há espiras de metal, que são pela metade do capitel no alto 
(TRISSINO, 1547, apud ZANELLA, 1880, p. 6. Tradução nossa) 



P A L L A D I O  E  A  A N T I G U I D A D E  R O M A N A  
 

 

� 49 

Mas seus estudos não se restringem apenas à teoria: por volta de 1537 dá início à 

construção de sua villa em Cricoli, nas proximidades de Vicenza, para ali abrigar a sua tão 

sonhada Accademia Trissiniana, onde os jovens estudariam latim e grego entre outras 

disciplinas. No local onde seria erguida a villa existia um castelo e do qual Trissino mantém 

as torres, ligando-as através de um pórtico e fazendo delas parte integrante de uma planta 

que corresponde exatamente aos ideais de proporção e simetria vitruvianos.  

Para a construção da loggia para a villa em Cricoli, são encarregados Giovanni di Giacomo 

e Girolamo Pittoni, donos da oficina que dominava a produção de portais, capelas, 

monumentos fúnebres e talvez inteiros edifícios do estilo à antiga (GROS, 2006), na qual 

trabalhava como aprendiz Andrea di Pietro dalla Gondola. É no canteiro de Cricoli que o 

conde conhece o jovem entalhador de pedras e selará com ele uma amizade e uma 

admiração mútua que durarão até a morte do conde em 1550. A figura de Trissino foi 

determinante para Andrea em muitos aspectos: além de dar a ele um novo sobrenome, 

apresentou-o nos círculos intelectuais e orientou suas leituras sobre a arquitetura, 

introduziu-o aos escritos de Vitruvio e de Alberti, aos estudos de engenharia e de topografia 

antiga e o levou à realização de inúmeras viagens pela Itália, das quais se destacam três 

realizadas a Roma. 

Outro nome que deve obrigatoriamente ser citado ao falarmos da formação de Palladio é 

aquele de Daniele Barbaro. Nascido em Veneza em 1513, membro de uma nobre família da 

qual provinham grandes letrados, como Candiano Barbaro, erudito do grego e do latim, ou 

Ermolao Barbaro, autor de comentários de Aristóteles. Daniele pertencia à geração de 

Palladio e, assim como Trissino, encarnava o ideal renascentista de uma educação 

universal fundada sobre a erudição clássica. Formou-se em Pádua e, a exemplo de muitos 

homens de seu tempo, estudou filosofia, matemática, ótica, teologia e fazia parte de um 

círculo de amizades que compreendia nomes como Pietro Bembo e Torquato Tasso. Nos 

anos de 1548 a 1550 foi embaixador de Veneza em Londres, após o seu regresso foi eleito 
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patriarca de Aquileia e em 1561 foi nomeado representante da Sereníssima República no 

Concílio de Trento.  

Daniele era um humanista extremamente culto, amante das artes e seu interesse pela 

cultura antiga levou-o a elaborar a tradução comentada do tratado de Vitruvio. Antes dele 

apenas Fra Giocondo (1433 – 1515) e Cesare Cesariano (1476 – 1543), ambos arquitetos, 

haviam se empenhado na tradução do autor romano, mas nenhum deles havia conseguido 

chegar a um trabalho tão completo quanto o de Barbaro. Este publica não apenas uma 

tradução cuidadosa, mas consegue estruturar com clareza algumas passagens confusas de 

Vitruvio, além de acrescentar aos textos comentários baseados num conhecimento 

aprofundado das ruínas romanas. A única versão crítica existente do texto vitruviano até 

então era a de Cesariano que, apesar de ter tido contato com projetistas e estudiosos da 

Itália Central, nunca visitara Roma. (ACKERMAN, 2003)  

A obra, publicada pela primeira vez em Veneza em 1556, fora enriquecida por desenhos 

elaborados justamente por Andrea Palladio, resultantes da formação que o arquiteto 

recebera até então e das viagens que ele empreendera a Roma e a outras cidades e dos 

levantamentos que lá elaborara. Barbaro conseguiu, com o auxílio de Palladio, não apenas 

ilustrar o tratado transformando o texto vitruviano em desenhos, mas chegou até mesmo a 

reconstruir elementos como a fachada da casa particular antiga, não descrita por Vitruvio e 

cujo aspecto exterior ainda não havia sido descoberto pelos estudos arqueológicos. Outra 

ilustração de destaque é a reconstrução do teatro romano na qual Palladio buscará 

claramente inspiração para o projeto do Teatro Olímpico em Vicenza.  

Palladio teve como comitentes, ao longo de sua carreira, integrantes de famílias renomadas 

no Vêneto, como os Thiene, os Porto, os Valmarana, os Garzadori, os Piovene, os Capra, 

os Chiericati, entre outros. Mas se pode dizer que as figuras de Giangiorgio Trissino e 

Daniele Barbaro são fundamentais na vida, na formação e no trabalho do mestre padovano, 

pois foi graças a eles que pôde ter acesso aos principais escritos sobre arquitetura 
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existentes na época, como os tratados de Vitruvio, de Alberti e de Serlio e por eles foi 

apresentado a um círculo considerável de nobres e intelectuais que se tornariam seus 

mecenas, dos quais alguns são citados por ele no I Quattro Libri dell’Architettura, de 1570. 

Mas a Trissino e a Barbaro se deve também a oportunidade de realizar viagens a Roma e a 

outras cidades da Itália com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre a 

arquitetura romana antiga e de ver de perto aqueles monumentos que ele, em sua 

juventude, conhecera apenas através dos livros.  Além disso, segundo Günther (1994) a 

colaboração entre Palladio, Barbaro e Trissino pode ser equiparada, por seus ricos frutos, à 

colaboração entre “práticos” e “teóricos” criada pelo papa Leão X em Roma, junto com os 

humanistas Fabio Calvo e Andrea Fulvio e o arquiteto Rafael Sanzio. 

2.2  ���� AS VIAGENS DE ANDREA PALLADIO 

Na formação de um arquiteto as viagens podem ser consideradas uma fonte de 

conhecimento tão importante quanto a leitura dos livros e o domínio do desenho. Mais que 

as viagens em si, poder ver com os próprios olhos e realizar levantamentos e desenhos in 

loco dos edifícios constitui para os arquitetos uma das mais ricas ferramentas de 

aprendizagem. A prática era usual já desde o século XIV: em 1402 Filippo Brunelleschi, 

junto de seu amigo Donatello, deixa Florença para visitar Roma e lá ver, medir e desenhar 

os monumentos antigos ainda existentes. Leon Battista Alberti, Fra Giocondo, Sebastiano 

Serlio também visitaram e puderam ver de perto os monumentos estudados em Roma e em 

outras cidades italianas.  

Assim como outros seus contemporâneos, desde muito cedo Andrea di Pietro dalla Gondola 

empenhara-se no estudo da arquitetura e na investigação das relíquias dos antigos edifícios, 

como ele mesmo declara no Proemio aos Leitores no primeiro de seus Quattro Libri 

dell’Architettura.  

Por natural inclinação guiado, dediquei-me nos meus primeiros anos ao 
estudo da Arquitetura, e porque sempre fui da opinião de que os Antigos 
Romanos assim como em muitas outras coisas também no fabricar bem 



 �  C A P Í T U L O  0 2  
 

 

52 

tenham de muito se adiantado a todos aqueles que depois deles vieram, 
propus-me como mestre e guia Vitrúvio, o qual é o único antigo escritor 
desta arte; e pus-me à investigação das relíquias dos Antigos edifícios, que, 
apesar do tempo e da crueldade dos Bárbaros, restaram. (PALLADIO, 1570, 
L. 1, p. 5. Tradução nossa) 

Realizara inicialmente estes estudos partindo de um material relativamente escasso, como 

livros existentes na oficina de Pedemuro, onde ele trabalhava, ou nas bibliotecas das casas 

de alguns comitentes. Não contente em se limitar apenas à leitura e à observação dos 

edifícios no papel, Andrea busca visitar e desenhar, da maneira como pôde, edifícios da 

antiguidade. Restando, porém em Vicenza pouquíssimo vestígios de monumentos antigos, 

como as ruínas do Teatro Berga, alguns pilares das pontes degli Angeli e delle Beccarie e o 

embasamento do campanário da cidade (ZORZI, 1959), Andrea visita a cidade de Verona 

onde, além de poder ver de perto edifícios de época romana, busca também a inspiração 

para a sua profissão de escultor, para a qual utiliza também os desenhos de Falconetto que 

reproduziam a Porta Borsari, o Arco dei Gavi e o Arco dei Leoni.  

A escassez de documentos oficiais ou até mesmo de correspondências escritas pelo próprio 

Palladio ou por algum de seus companheiros dificulta a exata datação das viagens por ele 

realizadas. Também é difícil assegurar com exatidão quais monumentos o mestre vicentino 

viu, mediu e desenhou a cada visita, considerando que os desenhos palladianos das 

antiguidades existentes não trazem a data de sua elaboração.  

Segundo Zorzi (1959) as diferenças caligráficas das notas existentes nos desenhos, podem 

levar à datação de alguns dos croquis. O que dificulta também a datação exata são as 

várias modificações que o próprio Palladio fez em seus desenhos: alguns de seus desenhos 

apresentam sinais da raspagem feita para apagar trechos e realizar correções. Existem hoje 

quase 400 desenhos conservados do mestre padovano, 80% dos quais estão conservados 

na British Architectural Library no Royal Institute of British Architects de Londres, para onde 

foram levados em parte no início do século XVII por Inigo Jones, que os comprou de 

Vincenzo Scamozzi, e no século XVIII pelo Duque de Burlington.  
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Como dito anteriormente, as viagens para Palladio eram um meio de aprendizagem: ele não 

só via os monumentos antigos como tinha o cuidado de medi-los e reproduzi-los em seus 

desenhos. Dos documentos existentes, poucos dão notícias de Palladio em Vicenza entre 

1540 e 1547 (ZORZI, 1959), por isso supõe-se que grande parte daquela década foi 

ocupada por viagens a vários lugares. Além disso, seu Tratado, datado de 1570, é 

testemunha das viagens e das visitas por ele realizadas, visto que várias vezes em seu texto 

ele fala dos monumentos que viu e mediu. No Primeiro Livro escreverá a respeito das ruínas 

dos antigos edifícios romanos: 

(...) encontrando-as dignas de muito maior observação do que antes eu 
pensara, comecei a medir minuciosamente com suma diligência cada parte 
deles, das quais tornei-me tão solícito investigador, não sabendo 
reconhecer ali coisa que com razão e com bela proporção não fosse feita, 
que depois não uma, mas mais e mais vezes transferi-me em diversas 
partes da Itália e fora dela para poder inteiramente daquelas compreender 
como fora o todo e em desenho reduzi-lo. (PALLADIO, 1570, L. 1, p.5. 
Tradução nossa) 

No mesmo tratado ele citará monumentos antigos de cidades como Verona, Rimini, Assis, 

Tivoli, Gubbio, Turim, Susa, Pola, Nîmes e Nápoles, mas segundo Zorzi (1959) a estas 

cidades faltavam edifícios como as grandes termas, arquiteturas residenciais como o 

Palatino ou Villa Adriana, ou ainda os imponentes templos. Dificilmente Palladio teria 

alcançado um domínio da arquitetura antiga e uma riqueza de vocabulário como a que ele 

apresenta em seus projetos se não tivesse visitado Roma.  

2.2.1 ���� AS VIAGENS A ROMA 

São hoje aceitas e lembradas pelos estudiosos cinco viagens de Palladio a Roma. Quatro 

delas são certas, realizadas nos anos de 1541, 1545, 1547 e 1554. Uma outra viagem, que 

teria sido realizada em 1549, é citada pelo biógrafo Paolo Gualdo. Apesar de os roteiros das 

viagens serem conhecidos apenas em parte, sua análise também é de grande interesse 

para a nossa pesquisa dado que Palladio pôde visitar e desenhar monumentos de algumas 

localidades ao longo de seus percursos até Roma e no caminho de volta para Vicenza. 
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Pouco se conhece sobre os itinerários de ida. Presume-se, contudo que as viagens de volta, 

com exceção da primeira, de 1541, seguiram pela Via Flamina. Palladio descreve esta 

estrada no Capítulo III do Terceiro livro de seu Tratado: 

(...) feita por Flaminio enquanto era Cônsul, depois da vitória que ele 
conseguiu dos Genoveses. Começava esta via na porta Flumentana, hoje 
dita del Popolo e, passando pela Toscana e pela Umbria, conduzia a Rimini, 
da qual Cidade foi depois por M. Lepido, seu colega, levada até Bolonha e, 
junto das raízes dos Alpes per giro alargando-a em torno aos pântanos, 
conduzida em Aquileia. (PALLADIO, 1570, L. 3 p. 8. Tradução nossa) 

Na primeira viagem a Roma, realizada no verão de 1541, Palladio foi levado a conhecer a 

Cidade Eterna pelo Conde Giangiorgio Trissino. Desta viagem apenas o itinerário de volta é 

conhecido: passaram por Viterbo, onde o conde Trissino visitou o cardeal Nicolò Ridolfi, por 

Bagnaia, por Florença e enfim por Bolonha. Nesta viagem Palladio pôde visitar as catedrais 

de Orvieto e Siena, além de algumas obras de Peruzzi, de Sangallo e de Michelangelo 

Buonarotti, nomes citados pelo arquiteto no Quarto Livro de seu tratado (ZORZI, 1959). 

Porque, sob o pontificado de Júlio II, Pontífice Máximo, Bramante, homem 
excelentíssimo e observador dos Edifícios Antigos, fez belíssimas Fábricas 
em Roma, e depois dele vieram Michel Angelo Buonarroti, Iacopo 
Sansovino, Baldassar da Siena, Antonio da San Gallo, Michel da San 
Michele, Sebastian Serlio, Georgio Vasari, Iacopo Barozzio da Vignola, e o 
Cavaleiro Lione, dos quais vêem-se fábricas maravilhosas em Roma, em 
Florença, em Veneza, em Milão e em outras cidades da Itália (...). 
(PALLADIO, 1570, L.4, p. 64. Tradução nossa) 

A segunda viagem de Palladio a Roma ocorre em setembro de 1545, também em 

companhia do conde. No caminho de ida passam por Ravenna, Rimini, Ancona, Recanati, 

Gubbio, Assis, Spoleto e Trevi e Palladio aproveitou as paradas nestes lugares para visitar 

os monumentos dos arredores. 

Enquanto Palladio, ainda em 45, volta para Vicenza, para apresentar junto com o mestre 

Giovanni di Pedemuro os desenhos para as logge da Basílica, o conde permanece em 

Roma até o final de 1547. Sabe-se que o arquiteto estava em Roma em maio daquele ano e 

retornaria a Vicenza em julho e que esse período foi especialmente dedicado ao estudo e à 

medição dos monumentos antigos (ZORZI, 1959). Desta viagem restou uma carta escrita 
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por Marco Thiene, hóspede de Trissino em Roma junto com Palladio, que comprova que o 

arquiteto, durante esta terceira viagem, também visitou as cidades de Palestrina, Albano e o 

Porto de Ostia.  

Segundo Paolo Gualdo, considerado o mais certo biógrafo de Palladio, pela quarta vez o 

arquiteto vai a Roma, mas a data não é certa: segundo Gualdo, Palladio para lá foi chamado 

para a nova igreja de São Pedro, mas em sua chegada encontrou o papa morto. Um 

documento muito importante para a datação das viagens do mestre padovano são os 

chamados Summarii das despesas das logge da Basílica de Vicenza, onde eram registrados 

as atividades e os pagamentos a ele efetuados. A data da morte do Papa Paolo III Farnese 

e os registros de pagamentos nos Summarii indicam que a viagem ocorreu no final de 1549.  

Dos “Summarii” das despesas das logge da Basílica de Vicenza, iniciadas 
em maio precedente, releva-se que Palladio nos dias 20 outubro e 1 
novembro 1549 recebeu o ordinário salário mensal para a supervisão aos 
trabalhos sucessivos  foram registrados outros pagamentos aos vários 
“carradori” (ou seja carreteiros) para o transporte de pedras “medidas pelo 
dito Palladio” e finalmente em 24 novembro 1549, teve um forte pagamentos 
de 102 tronos por conta do salário do mês sucessivo. Por isso, destes 
resultados documentais releva-se que o arquiteto não pôde mover-se de 
Vicenza antes do final de novembro 1549. (ZORZI, 1959, p. 20. Tradução 
nossa) 

Nesta data o conde Trissino encontrava-se de cama em Veneza, debilitado por sua doença 

que o impedia de caminhar e não pôde acompanhar o arquiteto, mas quase certamente foi 

devido ao conde que este conheceu o papa Paolo III. Devemos ressaltar que não apenas a 

data da viagem é dúbia, mas a própria viagem não é certa. Se ela realmente aconteceu 

durou, segundo os documentos da época, apenas um mês ou até menos, período durante o 

qual dificilmente Palladio poderia ter conseguido dar continuidade aos trabalhos de 

levantamento e medição. Pode, contudo ser plausível que Palladio tenha sido chamado a 

Roma por intermédio do papa, antes de sua morte, através do conde Trissino ou talvez até 
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mesmo pelo próprio Michelangelo, para ter um colaborador e amigo contra aqueles que se 

opunham ao projeto da nova cúpula11 (ZORZI, 1959).  

Roma acolheu pela última vez o arquiteto em 1554, em companhia de alguns "amigos 

venezianos". Entre eles o intelectual humanista Daniele Barbaro, Patriarca eleito de Aquileia, 

o qual trabalhava então na tradução e nos comentários do tratado de Vitruvio, e fora a Roma 

justamente para visitar os monumentos antigos ou ao menos o que restava deles. Palladio 

em suas viagens anteriores já havia visitado e desenhado parte destes edifícios e sua 

presença resultaria extremamente valiosa para o trabalho de Barbaro, pois o arquiteto não 

apenas ajudou o humanista a realizar medições como também elaborou os desenhos que 

seriam posteriormente transformados em gravuras para ilustrar a publicação da tradução do 

tratado vitruviano. 

2.2.2 ���� A PUBLICAÇÃO DO L’ANTICHITÀ  E DO LE CHIESE 

Ao longo de suas viagens, Palladio fez questão de conhecer não apenas as localidades dos 

vários monumentos, mas também sua função e destino, exatamente para poder acertar 

alguns detalhes úteis para suas pesquisas e suas reconstruções. Desta maneira ele 

enriqueceu as próprias noções históricas sobre cada monumento, e a partir disso elaborou 

dois pequenos livretos sobre Roma que seriam publicados naquela cidade por ocasião da 

viagem de Palladio de 1554: L'Antichitá di Roma Raccolta Brevemente da gli Autori Antichi e 

Moderni e Descritione de le Chiese, Stationi, Indulgenze & Reliquie de Corpi Sancti, che 

sono in la Cittá di Roma. Ambos os livros são guias cuidadosamente elaborados trazendo 

descrições detalhadas de monumentos e igrejas na cidade de Roma, cujos estudos 

remontam às primeiras viagens de Palladio, sobretudo à de 1547.  

                                                           
11 É provável que Palladio tenha sido apresentado a Michelangelo pelo conde Trissino, em um dos seus vários 
encontros por ele organizados em sua casa em Roma. 
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No L’Antichità são apresentadas ao mesmo tempo noções sobre a vida, os usos e os 

costumes dos romanos e sobre alguns monumentos antigos, como as portas, as termas, os 

teatros, os foros, os arcos triunfais, os palácios, os templos, o palácio papal e o Belvedere. 

Essa compilação foi conseguida através da leitura de diversas obras sobre história antiga e 

topográfica romana, como o próprio autor cita no início do texto, no trecho dedicado aos 

leitores:  

(...) me empenhei em recolher o presente livro, com quanta mais concisão 
eu pude, de muitos fidelíssimos autores antigos e modernos que disso muito 
escreveram, como de Dionisio Alicarnaseo, [de] Titto Livio, [de] Plinio, [de] 
Plutarco, [de] Appiano Alessandrino, [de] Valerio Massimo, [de] Eutropio; do 
Biondo, do Fulvio, do Marliano e de muitos outros. Não me contentei com 
isto apenas, e também quis ver, e com minhas próprias mãos medir tudo. 
(PALLADIO, 1988, p. 11. Tradução nossa). 

No Le Chiese, Palladio apresenta tão minuciosa e didaticamente quanto no L’Antichità as 

igrejas e os templos romanos. Inicia sua apresentação contando a história do Sacro 

Romano Império e continua com a descrição das sete igrejas que ele considera “as 

principais” (San Giovanni Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paolo, Santa Maria 

Maggiore, San Lorenzo Fuori de le mura, San Sebastiano e Santa Croce) e de mais de cem 

outras igrejas, dando um breve panorama da construção, a data de sua consagração e as 

relíquias guardadas nelas.  

(...) tudo isso eu retirei das bulas que em muitas destas igrejas lêem-se 
junto do coro ou em outros lugares presas, de sacras estórias e de 
antiqüíssimos mármores. (PALLADIO, 2000, p. 4. Tradução nossa) 

Apesar de Palladio dar esta indicação a respeito das referências das informações contidas 

no livro, não se sabe ao certo quantas e quais igrejas ele visitou. Além disso, em seu 

conjunto de desenhos, não há croquis de nenhuma das igrejas citadas. Também não está 

claro o porquê da publicação do Le Chiese. Enquanto o L’Antichità nasceu de suas visitas e 

de seus levantamentos aos monumentos, desenhados e medidos por ele, o Le Chiese não 

apresenta uma referência direta com o estudo da arquitetura romana antiga. Contudo, a 

leitura destas duas obras nos dá a exata noção do cuidado, da disciplina e do afinco com as 

quais que Palladio se empenhava em seus estudos. 
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2.3 ���� DOS DESENHOS  

Andrea Palladio criou, ao longo de quase cinqüenta anos de estudo das antiguidades, um 

método de levantamento que deu origem a um material extremamente rico e complexo, que 

inclui croquis, desenhos, livros, projetos e o tratado I Quattro Libri dell’Architettura. 

Ao visitar um monumento, um edifício ou suas ruínas, o arquiteto fazia questão de medir e 

desenhar o que havia no local, mesmo que isso se resumisse a fundações semi-enterradas, 

restos de colunas, arquitraves ou capitéis. Ele iniciava suas anotações com croquis 

elaborados no local, esboços relativos em grande parte às fundações e a detalhes 

construtivos em forma de primeiras anotações. A partir destes desenhos rápidos eram 

elaborados os desenhos "passados a limpo". A notação sumária e apressada, às vezes 

apenas fragmentária e as precisas medições indicam que estes foram executados no local e 

pode-se pensar que estes representam a exata consistência dos edifícios visitados.  

Importante ressaltar que grande parte das obras visitadas por Palladio encontrava-se em 

ruínas ou sofrera alterações significativas em sua estrutura para a adaptação a novas 

funções e muitos dos monumentos ainda não haviam sido reconhecidos12. Assim, o rico 

detalhamento dos desenhos palladianos deve-se mais a uma reflexão sobre o que ele viu do 

que a um registro direito dos elementos existentes. No proêmio aos leitores de seu Quarto 

Livro, ao falar dos edifícios, Palladio diz:  

E, embora de alguns deles se veja pequena parte em pé sobre a terra, eu 
não obstante daquela pequena parte, consideradas também as fundações 
que puderam ser vistas, fui conjeturando como devessem ser quando 
estavam inteiros. (PALLADIO, 1570, L. 4, p.3. Tradução nossa) 

Exemplo disso é o templo do Sol e da Lua do qual ele afirma:  

Eu fiz as logge diante e os ornamentos de dentro como imaginei que 
deveriam ser tendo tido consideração àquilo que se vê agora sobre a terra e 

                                                           
12 Sendo que os templos descritos por Palladio em seus "Quatro Livros" têm nomenclaturas parcialmente 
diferentes daquelas atuais, Zorzi considerou oportuno dar a exata identificação segundo a nomenclatura 
moderna. Ver ZORZI (1959), p. 19. 
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àquele pouco que se pôde ver das fundações. (PALLADIO, 1570, L. 4, p. 
36. Tradução nossa) 

Palladio, após os primeiros esboços feitos no local, empenhava-se em completar as partes 

ausentes dos monumentos e dos edifícios tomando como base as medidas das ruínas 

registradas em seus croquis, nas medidas de outros elementos encontrados no local, como 

capitéis, bases de colunas, pedaços de trabeação, partes de arquitraves, etc. e nas regras 

ditadas por tratadistas como Vitruvio.  

Depois dessa primeira reconstrução já em seu estúdio, Palladio passava a limpo seus 

desenhos, reconstruindo o inteiro monumento, elaborando plantas, cortes, elevações e 

detalhes exatamente como se estivesse elaborando um novo projeto. E de certa forma ele 

realmente estava. É como se, a partir de elementos conhecidos - in loco ou através de livros 

- ele tivesse a liberdade de remontar um quebra-cabeças com as peças que julgasse 

melhores.  

A estes edifícios muitas vezes ele aplicava até mesmo características que escavações 

recentes demonstraram que as obras em questão não tinham, como a simetria13 ou arranjos 

de ambientes proporcionais entre si. É como se Andrea procurasse adaptar os edifícios 

existentes às próprias necessidades, quase criando uma arquitetura romana palladiana.  

Os edifícios que mais se adequavam aos ideais de palladianos de simetria e proporção 

eram os complexos termais e os templos. Eram as duas categorias de edifícios que mais 

podia oferecer ao arquiteto soluções para seus problemas de composição. Além disso, são 

das termas e dos templos a maioria dos desenhos e dos croquis que até nós chegaram e 

aos templos o autor dedica um livro inteiro de seu tratado.  

 

                                                           
13 A palavra simetria é aqui utilizada como foi usada por Vitruvio em seu Tratado, ou seja como sinônimo de 
correspondência, uma concordância uniforme entre a obra e suas partes. Neste ponto de seu texto, o tratadista 
romano faz uma comparação direta com as proporções do corpo humano, em que a correspondência – ou 
simetria – entre o pé, a palma da mão, os dedos e as demais partes resulta num conjunto perfeito. 
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2.3.1 ���� AS TERMAS 

Na arquitetura romana, sobretudo imperial, as termas representam complexos monumentais 

de uso público destinados a assegurar serviços higiênico-sanitários e também a desenvolver 

um importante papel de pólos urbanos de socialização e encontro público. Organismos 

tipologicamente característicos da arquitetura imperial romana, as termas tinham, todavia, 

precedentes de caráter funcional, na mais antiga arquitetura pública grega e em numerosos 

exemplos de edificação habitacional romana.  Os mais antigos complexos termais realizados 

pelos romanos surgiram para a utilização, com objetivo terapêutico, dos fenômenos de 

vulcanismo da área flegrea, uma península italiana no mar Tirreno: a uma mais antiga série 

de ambientes escavados na lateral vulcânica da colina acrescentaram-se novos, construídos 

em alvenaria, contra a lateral da colina e que utilizavam o calor dos fumos vulcânicos para o 

aquecimento. O princípio terapêutico, derivado do médico grego Galeno, do banho de suor 

completado com massagens e seguido por banhos quentes e frios, inspirou os primeiros 

elementos tipológicos e, portanto, as soluções tecnológicas para assegurar o aquecimento 

artificial de ambientes e a produção de água quente. Os ambientes indispensáveis para a 

aplicação do ditado galênico eram, na ordem e depois da entrada, o apodyterium (o 

vestiário), o tepidarium (sala mediamente aquecida que desempenhava 

contemporaneamente a função de local de ambientação e aquela de nó distributivo para os 

ambientes mais quentes) e o calidarium (sala de temperatura alta, que continha uma 

banheira para imersões em água fria, chamada labrum, e uma chamada alveus, para 

imersões em água quente). Ligados ao tepidarium e ao calidarium eram, além disso, 

previstos dois ambientes, laconicum e sudatio, fortemente aquecidos (o primeiro com ar 

quente e o segundo com vapor) e mais especificamente destinados ao banho de suor, e o 

destrictorium, sala onde se limpava o suor. A este núcleo termal-terapêutico estava o setor 

destinado à atividade física (tipologicamente trazido das palestre e dos ginásios gregos), 

que era ligado com o primeiro por meio do frigidarium (sala não aquecida, equipada com 
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uma ampla banheira de água fria e que freqüentemente prossegue no exterior numa natatio 

ou piscina). 

Das Termas, Palladio, em seu L'Antichitá di Roma escreve: 

As termas eram lugares grandíssimos, suntuosos e muito espaçosos feito 
para uso de lavar-se e tinham grandíssimos pórticos; os pavimentos eram 
de mármore, os muros caiados ou revestidos por belíssimos mármores com 
grandíssimas colunas que sustentavam arcos desmedidos, e havia muitas 
em Roma, mas as mais célebres foram as Alessandrine e Neroniane, por 
Nero e por Alessandro Severo edificadas, e estavam atrás da igreja de 
Santo Eustachio onde se vêem aquelas ruínas. As Agrippine, feitas por 
Marco Agripa, eram entre a Rotonda e a Minerva, naquele lugar que é 
chamado a Ciambella, e vêem-se ainda os vestígios. As Antoniane, 
começadas por Antonio Caracalla e terminadas por Alessandro, estavam no 
monte Aventino, e estão ainda em pé parcialmente em ruínas de 
maravilhosa grandeza, ornamentadas por belíssimos mármores e por 
grandíssimas colunas. As Aureliane, feitas por Valério Aureliano imperador, 
eram em Trastevere e vêem-se ainda seus vestígios. As Constantiniane 
foram sobre o monte Cavallo, e vêem-se ainda as ruínas no vinhedo da 
ilustríssima família de Ivrea. As Diocleziane, edificadas por Diocleciano, 
estão ainda em pé em sua maior parte, perto da igreja de Santa Susanna, 
de estupenda grandeza, em cujas edificações Diocleciano manteve por 
muitos anos 140 mil cristãos a edificá-las. As Domiziane, feitas por 
Domiciano, eram onde agora é o mosteiro de San Silvestro e vêem-se ainda 
alguns vestígios. As Giordane eram ornamentadas por duzentas belíssimas 
colunas e estavam junto da igreja de Santo Eusebio. As Noviziane eram 
onde é a igreja de Santa Potenziana. As Severiane, edificadas por Sevério 
imperador, eram em Trastevere, ornadas por belíssimos mármores e 
colunas, das quais existem ainda na igreja de Santa Cecilia e de San 
Grisogono. As Traiane eram no monte Esquilino junto da igreja de San 
Martino e do outro lado de tal monte encontravam-se aquelas de Filipe 
imperador e aparecem ainda certos vestígios junto da igreja de San Matteo. 
As Tiziane eram onde são as hortas do mosteiro de San Pietro in Vincula e 
se vêem suas ruínas. As Olimpiade foram onde é o mosteiro de San 
Lorenzo Palisperna. (PALLADIO, 1554 apud PUPPI, 1988,  p 18-19. 
Tradução nossa) 

O arquiteto padovano baseou-se em estudos feitos a partir dos livros do tratado de Vitrúvio 

para redesenhar muitas das termas das quais ele apenas pôde conhecer as fundações, 

trazidas a tona por escavações feitas à época. De outras, Palladio conseguiu visitar restos 

ainda bem conservados e realizar croquis bastante completos das mesmas. 

A seguir estão colocados os desenhos de algumas das termas por ele visitadas em Roma, 

junto com um breve texto que descreve cada conjunto termal. A maioria das medidas 

anotadas por Palladio em seus desenhos é em pés vicentinos (1 pé = 0,3475 m), medida 

utilizada pelo arquiteto também para as indicações das dimensões em seus projetos. 
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2.3.1.1 ���� AS TERMAS DE AGRIPPA 

As termas foram construídas por iniciativa de Agrippa no Campo Marzio entre 26 e 19 a.C. e 

hoje quase nada sobrou do complexo. Deve-se observar antes de tudo que com as thermae 

Agrippae foi dado um passo irreversível: pela primeira vez um edifício termal ocupa um 

espaço considerável no interior da Urbs, já que os verdadeiros banhos não podem ser 

destacados dos adjacentes jardins que funcionam como palestre14 e da enorme piscina 

(stagnum) a estes ligada. No caso das termas de Agrippa o stagnum ocupava uma 

superfície equivalente a mais de quatro hectares. O centro das thermae Agrippae era, 

segundo estudos, uma grande sala circular com absides dispostos radialmente, com um 

diâmetro de aproximadamente 25 metros. Segundo alguns estudiosos, se trataria de uma 

grande sala equipada com uma banheira de água fria, considerando a amplitude do 

ambiente inadequada a criar as condições ideais para os banhos de vapor. Este conjunto 

termal era distribuído de maneira compacta ao longo de um eixo orientado para o norte de 

mais de cem metros de comprimento e segundo Pierre Gros (1996) esta edificação marca o 

ápice do tipo chamado "em linha". Esta distribuição, contudo, não exclui os percursos 

laterais que permitiam a passagem, por exemplo, do frigidarium ao calidarium, ou aqueles 

oblíquos, do frigidarium a uma das salas para os banhos mornos. 

No tratado I Quattro Libri Palladio, ao descrever o Panteão, observa que aquela parte do 

edifício o que se vê atrás do Templo é parte das Termas de Agrippa (PALLADIO, 1570). 

Esta parte desenhada nos Quattro Libri coincide com a correspondente parte do desenho da 

planta definitiva das Termas. 

A seguir está apresentada uma série de croquis realizados por Palladio das plantas do 

edifício. Alguns são desenhos bastante rápidos e sem anotações, outros estão mais 

detalhados e trazem indicações a respeito das medidas dos ambientes das termas junto 

com o Panteão. O último desenho desta série de plantas é aquele que Zorzi (1959) chama 

                                                           
14 Palestra: em sentido estrito "palestra" tem um significado mais restrito do que "ginásio", a saber, "escola de 
luta corporal", mas é usado com freqüência em um sentido muito mais amplo. 
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de “planta definitiva”. Palladio realizou aqui, aparentemente, a reconstrução do edifício, do 

qual ele tinha poucas informações, até conseguir chegar a uma planta bastante simétrica, 

organizada por um eixo transversal e outro longitudinal, ao longo dos quais se distribuem as 

várias salas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coqui da planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Coqui da planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Coqui da planta – O desenho representa o 
croqui da planta completa das termas junto com 
o Panteão 
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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A partir do desenho “definitivo” da planta, Palladio elabora a prancha que segue, com uma 

elevação e dois cortes das termas e do Panteão. Ele escreve no L’Antichità que destas 

termas viam-se ainda os vestígios (PALLADIO, 1570), mas não se sabe exatamente se 

algumas partes ainda estavam preservadas e, se sim, quais partes eram estas. Contudo, o 

desenho é bastante completo e traz anotações de medidas, provavelmente calculadas por 

Palladio a partir de estudos do tratado de Vitrúvio e de outros livros.  

 

Coqui da planta – O desenho representa o 
croqui da planta completa das termas junto com 
o Panteão 
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Planta definitiva das termas  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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No desenho o arquiteto também coloca algumas anotações explicativas, transcritas por 

Zorzi (1959): 

a) estas são as termas de marco Agrippa colocadas atrás de Santa Maria 
Redonda e esta é a parte diante que se contém com dito templo;  
b) esta é a parte interior oposta à parte diante;  
c) esta é a parte transversal. 
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, 1959, p. 72. Tradução nossa) 
 

2.3.1.2 ���� AS TERMAS DE CARACALLA 

O enorme complexo das termas de Caracalla, cujo recinto externo foi completado apenas 

sob Eliogabalo e Alessandro Severo, representa em Roma o êxito último das diversas 

pesquisas arquitetônicas. O imponente conjunto das termae Antoninianae (nome oficial das 

termas de Caracalla), com seus vinte e cinco mil metros quadrados de edifício termal e 

110.530 metros quadrados no total, remonta à impostação das termas de Traiano, embora 

aqui o princípio da reunião das instalações hidráulicas num bloco unitário e sua inserção 

num vasto recinto quadrangular seja retomado de maneira mais sistemática, estando o 

bloco central isolado completamente em relação à borda externa.  

Um dos aspectos mais extraordinários das termas de Caracalla é exatamente a integração 

das estruturas de serviço: a complexa rede de subterrâneos, que se desenvolve em três 

Elevação e cortes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 



 �  C A P Í T U L O  0 2  
 

 

66 

pisos abaixo da superfície ocupada pelo edifício e que ainda não foi completamente 

explorada, dá uma idéia da racionalização de um sistema evidentemente concebido para 

assegurar o melhor serviço sem causar o menor distúrbio aos freqüentadores. O mesmo 

desejo de coesão manifesta-se no aspecto compacto do bloco termal: a disposição 

perfeitamente simétrica das salas para banhos quentes e daquelas para banhos frios insere-

se num retângulo do qual sobressai apenas o caldarium circular: no interior do esquema 

imperial este último representa uma novidade, mas relembra as salas circulares dos banhos 

de villa Adriana. A multiplicação dos elementos curvilíneos é uma das particularidades deste 

conjunto no qual as esedre dos sudatoria, aquelas das basílicas laterais, do grande 

frigidarium de planta cruciforme e da própria natatio, desenham uma série de curvas e 

contra-curvas que se compensam ou se anulam com grande virtuosismo. Apesar disso, a 

natatio não transborda da moldura quadrangular e em comparação às termas de Traiano 

resulta muito melhor inserida com o conjunto. 

Apesar de um número bastante grande de croquis realizados deste complexo, Palladio não 

cita as termas em seu tratado. No livreto L’Antichità ele escreve que estas termas estão 

ainda em pé parcialmente em ruínas de maravilhosa grandeza, ornamentadas por 

belíssimos mármores e por grandíssimas colunas (PALLADIO, 1554 qpud PUPPI, 1988).  

Em seus croquis o arquiteto traz não apenas as plantas, os cortes e as elevações mas 

também uma série de desenhos dos detalhes do edifício, como capitéis e trabeações, 

cuidadosamente representados, com anotações e medidas. 

 

 

 

 
Parte da planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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No desenho da elevação e dos cortes, posto a seguir, Palladio escreve: 

a) esta é a parte da frente em direção ao estádio das termas de Antonino e 
sobre o monte Aventino em Roma;  
b) esta é a parte interior;  
c) esta é a parte oposta ao estádio; 
d) esta é a parte transversal. 
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, 1959, p. 69. Tradução nossa) 

 

 

Desenho completo da planta  – As 
letras A, B e G foram posteriormente 
acrescentadas em forma maior 
porque as originais, que indicam 
alguns pátios, estão 
incompreensíveis. 
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Croquis das fundações  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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A série de croquis a seguir apresentados trazem desenhos detalhados de capitéis 

coríntios, compósitos, trabeações e bases, além de anotações sobre as medidas destas 

partes, as medidas das colunas às quis elas pertenciam e a distância entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho da elevação e dos cortes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Corte da lateral interna  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalh es 
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalhes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.1.3 ���� AS TERMAS DE COSTANTINO  

Destas termas não se conseguiu nenhuma informação ou descrição mais aprofundada. Os 

desenhos feitos por Palladio dessas termas têm particular importância e particular destaque, 

pois foram feitos a partir de ruínas não mais existentes e que se encontravam no lado norte 

do Quirinale. Segundo Zorzi (1959), resultou de levantamentos realizados recentemente que 

a planta desenhada por Palladio muito se aproxima da realidade. A planta de Palladio, assim 

como em desenhos de outros edifícios, traz anotações, indicações das dimensões dos 

cômodos bem como a indicação do tipo de cobertura utilizada.  A elevação e as seções 

elaboradas pelo arquiteto, bastante detalhadas e estas também com anotações e 

Detalhes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalhes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalhes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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dimensões, demonstram a grande habilidade do arquiteto na reintegração e reconstrução 

dos monumentos antigos, em relação aos critérios construtivos da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta completa das termas  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Cortes e elevações  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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No desenho dos cortes e das elevações o arquiteto também coloca algumas anotações 

explicativas, transcritas por Zorzi (1959): 

a) esta é a fachada diante das termas de Costantino que está no monte 
Quirinale hoje chamado monte Cavallo em Roma; 
b) esta é a parte interna; 
c) esta é a fachada de trás;  
d) esta é a parte anterior atravessada. 
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, 1959, p. 65. Tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4 ����  AS TERMAS DE DIOCLECIANO 

O salão principal das termas de Diocleciano foi construído nos primeiros anos do século IV 

d.C. e, entre 1560 e 1570 foi convertido por Michelangelo, com diversas alterações, na 

Igreja de Santa Maria degli Angeli. O caldarium, grande salão que mede 60,50 m por 24,5 

Vista anterior e corte  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevação interna  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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m, tinha cobertura cupular que, como nas termas de Caracalla, apoiava-se em oito imensas 

pilastras e consistia em três vãos de uma abóbada quadripartida. Robertson (1997) escreve 

que: 

As oito pilastras da grande sala eram interligadas no alto, ao longo dos 
quatro lados do retângulo, por arcos de mesma altura que as abóbadas, 
bem como uma série inferior de arcos que davam, assim nas laterais como 
nas extremidades do salão, em uma série de ambientes interligados e de 
menor altura; desses ambientes, ao menos aqueles situados nas laterais 
podem ser considerados partes do mesmo todo, sendo comparáveis aos 
vãos da nave lateral de uma catedral.(...) Cada recinto lateral era coberto 
por uma abóbada cilíndrica própria, em ângulo reto com os eixos principais 
do salão. 
(ROBERTSON, 1997, p. 308) 

Os desenhos de Palladio, segundo Zorzi, reproduzem com grande fidelidade a planta, com 

suas medidas e as indicações dos tipos de coberturas de cada cômodo, o que foi 

confirmado pelos mais recentes estudos arqueológicos. Também em relação aos desenhos 

das elevações as informações dadas devem ser consideradas certas, já que o edifício, à 

época da visita de Palladio, estava muito mais íntegro e completo do que esteja hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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O desenho a seguir representa as elevações e os cortes das várias partes, como indicado 

pelo próprio Palladio:  

a) fachada das termas de Diocleciano voltada para o estádio; 
b) parte interna voltada para o estádio; 
c) parte oposta ao estádio de fora;  
d) a parte anterior atravessada. 
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, 1959, p. 71. Tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisterna – Este, segundo Zorzi, deve 
representar o ambiente onde era conservada a 
água que deveria alimentar os banhos. 
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevações e cortes das várias partes . 
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevação principal  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.1.5 ���� AS TERMAS DE NERO 

As termas de Nero, as thermae Neronianae, localizadas ao norte do stagnum das termas de 

Agrippa e inauguradas em 64 d.C., desenvolvem-se sobre uma superfície de dezesseis mil 

metros quadrados. No local existem hoje escassos restos conservados que dizem respeito à 

remontagem do complexo realizado pelos arquitetos de Alessandro Severo no início do 

século III. Nas plantas de Palladio, segundo Pierre Gros (1996), observam-se alguns 

detalhes que fazem pensar que o restauro tenha respeitado substancialmente o complexo 

inicial. O esquema desse complexo é ao mesmo tempo axial e simétrico; este tipo de 

disposição surpreendeu os contemporâneos e as gerações sucessivas: nenhum outro 

estabelecimento termal é citado tão freqüentemente nos textos. Neste complexo aquilo que 

os freqüentadores notavam imediatamente era o efeito monumental obtido através da 

distribuição rigorosamente simétrica das instalações dispostas em ambos os lados de um 

eixo mediano cujo centro era ocupado por um gigantesco frigidarium; a amplitude dos 

espaços internos e sua animação plástica (êxedras colocadas em evidência por colunas 

soltas) é de fato a outra característica deste novo tipo, já que nesta época a grande 

Detalhes da parte direita  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalhes da parte esquerda  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalhes da elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Detalhes das logge  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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habilidade conquistada no uso do opus caementicium em todas as formas da arquitetura em 

fôrmas tornava possível a abertura de ambientes muito amplos. O grande tamanho das 

abóbadas e também as amplas e altas janelas com painéis de vidro transparente, permitem 

a estes ambientes eliminar os inconvenientes que por tanto tempo pesaram sobre os 

espaços fechados e úmidos, como escuridão, condensação dos vapores e fumaça. Pela 

primeira vez na história das termas romanas o frigidarium torna-se uma verdadeira e própria 

sala, comparável - por sua amplitude (cerca de mil e trezentos metros quadrados) a uma 

basílica forense e sua posição o classifica como lugar de convergência e dispersão, 

qualquer fosse o sentido da circulação. As termas Neronianae testemunham um sentido do 

espaço e dos volumes que funde admiravelmente as exigências funcionais e técnicas com 

um tipo de organização comparável à dos palácios.  

Não é exagerado afirmar que com essa composição as termas imperiais 
aviam-se a tornar-se aqueles "palácios do povo" que contribuirão fortemente 
à difusão do costume romano dos banhos e de tudo aquilo que a estes está 
ligado até as províncias mais distantes. (GROS, 1996, p. 446. Tradução 
nossa) 

Para Palladio (1554 apud PUPPI, 1988) as termas de Nero foram as mais célebres 

construídas em Roma e delas realiza os desenhos da planta, dos cortes e das elevações 

com anotações, indicações das dimensões dos cômodos e do tipo de cobertura utilizado.  

 

 

 

 

 

 

Planta das termas  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Croquis da planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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No desenho a seguir Palladio escreve:  

a) esta é parte diante das termas de Nero;  
b) esta é a parte interior das termas de Nero;  
c) esta é a parte extrema interior das termas de Nero;  
d) esta é a parte longitudinal das ditas termas  
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, p. 66. Tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevações e cortes das várias partes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Parte da elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevação da parte central  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.1.6���� AS TERMAS DE TITO 

As termas de Tito, inauguradas em 80 d.C. sobre o monte Esquilino, apresentam uma 

disposição de ambientes análoga àquela das termas de Nero, embora numa escala 

reduzida, com apenas quatro mil e quinhentos metros quadrados: neste caso o frigidarium é 

circundado por palestre, mas a duplicação dos elementos principais do percurso, até o 

grande caldarium, este também dobrado em duas salas com abside e que corresponde ao 

ponto final do eixo central, disposição que corresponde ao mesmo princípio das termas 

Neronianae. 

Elevação da parte central  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Parte interna da nave central  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Perfil da lateral  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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Destas termas Palladio realiza uma série de desenhos, como nos outros casos, muito bem 

elaborados, com indicações de dimensões e anotações. No primeiro livro de seu Tratado, ao 

falar das abóbadas redondas, ele escreve que deste tipo de abóbada havia uma em Roma 

nas Termas de Tito e quando ele a viu estava em parte arruinada (PALLADIO, 1570). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta parcial  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Planta parcial  
[Fonte: ZORZI, 1959] 



P A L L A D I O  E  A  A N T I G U I D A D E  R O M A N A  
 

 

� 79 

No desenho dos cortes das termas Palladio coloca, além das medidas, algumas anotações 

explicativas, transcritas por Zorzi (1959): 

a) esta é a fachada das termas de Vespasiano colocadas na raiz do monte 
Esquilino diante do Coliseu;  
b) esta é a parte interior;  
c) esta é a parte interior transversal. 
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, 1959, p. 66. Tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral e escadas  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Cortes e elevações  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.1.7 ����  AS TERMAS DE TRAIANO 

Segundo Pierre Gros (1996) as termas de Traiano representam a última etapa do 

desenvolvimento das grandes fundações romanas. Colocadas em parte sobre os restos da 

Domus Aurea de Nero, as thermae Traiani foram construídas num período muito curto, entre 

104 e 109 d.C. O edifício assemelha-se de maneira inegável aos precedentes complexos 

termais, com seu esquema axial simétrico que se desenvolve na seqüência de caldarium, 

tepidarium, frigidarium e se conclui com a natatio, mas nestas termas os dois grandes 

apodyteria dispõem-se exatamente aos lados de tal piscina e não mais aos lados da sala 

para os banhos frios. O elemento novo neste complexo é que o bloco termal aparece 

concebido como uma unidade arquitetônica, um monumento imenso, de 25570 metros 

quadrados, mas unitário, compreendido dentro de um vasto recinto que ocupa uma 

Parte central da elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Perfil interno  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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superfície de mais de dez hectares e deixa em torno ao edifício termal um espaço livre para 

passeios e exercícios físicos sem precedentes: os jardins nas termas de Nero constituíam 

um anexo, mas não estavam organicamente ligados ao edifício. Neste caso, porém, entrar 

nas termas significa antes de tudo entrar num monumental recinto através de um imponente 

propileo. Pode-se afirmar que este complexo termal, talvez atribuível ao grande mestre dos 

empreendimento de Traiano, Apollodoro de Damasco, constitui um marco na evolução 

destes edifícios. 

Segundo Zorzi (1959) Palladio dá a este edifício o nome de termas de Tito e traz em seus 

desenhos medidas e anotações como aquelas que aparecem nas elevações das várias 

partes:  

a) esta é parte da frente das termas de Tito que estão em San Pietro in 
Vincoli em Roma sobre o monte Esquilino;  
b) esta é a parte interior;  
c) esta é a outra fachada de trás oposta à primeira; 
d) esta é aquela parte onde estão as escadas junho do nicho grande. 
(PALLADIO, 155-? apud ZORZI, 1959, p. 67. Tradução nossa) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.2 ����  OS TEMPLOS 

A palavra templo deriva do latim templum, ligada ao grego témenos, de témnõ, "corte", com 

o valor de "espaço recortado, delimitado" e, portanto "consagrado". É um edifício destinado 

a "cada da divindade" e lugar no qual se cumprem os atos de culto.  

No âmbito das realizações arquitetônicas do mundo romano os edifícios religiosos ocupam o 

lugar mais importante; em torno destes sempre se desenvolveu uma fortíssima atividade 

criadora, mas contemporaneamente o escrupuloso respeito - religio - do qual estes eram 

objeto, determinaram a conservação de partidos arquitetônicos, estruturas e decorações de 

tipo tradicional ou arcaicizante.  

A história dos templos é mais antiga que a de qualquer outro monumento: quando a Urbs 

ainda ignorava a existência dos teatros, das basílicas ou das termas, os templos já 

constituíam nos pontos de referência ao longo do caminho e nos locais de reunião coletiva, 

no modesto tecido da Roma arcaica, com seus já imponentes volumes, os frontões e os 

Cortes e elevações das várias partes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Elevação da fachada principal  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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acrotérios fechados pela noção de fastigium, estes representavam os únicos elementos em 

condições de orientar os percursos e dominar os espaços.  

No caso de Roma, sua legitimidade e sua própria existência estão ligadas à presença 

"física" de suas divindades protetoras, materializada pela ancoragem dos edifícios de culto 

que se revelam, no sentido exato da palavra, indeslocáveis.  

2.3.2.1���� A TRADIÇÃO DOS TEMPLOS TUSCANICOS E ETRUSCO-ITÁLIC OS  

Segundo Pierre Gros (1996) na terminologia atual tornou-se inválido o uso do termo 

"tuscanico" para designar os edifícios que Vitrúvio em seu tratado define "de três celas", 

reservando a definição de "etrusco-itálicos" para os edifícios encontrados pelas escavações 

e pelas descobertas arqueológicas e que mostram uma ou mais características próprias do 

tipo, marcos arquitetônicos e plásticos que os qualificam definitivamente como um edifício 

sacro: uma planta que tende à forma quadrada nos templos tuscanicos e que nos templos 

etrusco-itálicos conserva uma largura considerável mesmo se o retângulo se alonga; uma 

base ou pódio que de um lado isola o edifício da área em torno e de outro confere a este 

uma posição dominante; um acesso frontal servido por uma única escadaria axial; uma parte 

anterior profunda ou aberta na fachada que permita ao sacerdote ou ao magistrado, estando 

em pé diante do pronao, ou pórtico, ter uma visão panorâmica em direção ao exterior; uma 

estátua de culto colocada no ápice de uma das medianas da planta, ou seja, em geral, no 

fundo do ambiente de culto ou cela, em eixo com o ingresso. O conjunto destas 

características, contidas na noção de frontalidade, não depende das exigências de natureza 

estética ou de costumes étnicos, mas de prescrições estritamente religiosas e plenamente 

conscientes, cuja tradição não é apenas arquitetônica, mas também ritual. 

Andrea Palladio, em seu livreto L'Antichitá di Roma escreve:  

Existiram em Roma muitos templos, mas os mais célebres foram aquele de 
Júpiter Ótimo Máximo e aquele da Paz e o Panteão. Aquele de Júpiter 
Ótimo Máximo era em Campidoglio, votado por Tarquínio Prisco e edificado 
por Tarquínio Soberbo. Era em forma quadrada e cada uma de suas faces 
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era de duzentos pés e tinha três ordens de colunas e se gastou nas 
fundações quarenta mil libras de prata, e além dos outros ornamentos havia 
uma estátua de dez pés e seis taças de esmeralda levadas a Roma por 
Pompeu. Aquele da Paz foi acima de qualquer outro grandíssimo, de forma 
quadrada, ornamentado por grandíssimas e belíssimas colunas e estátuas, 
edificado por Vespasiano 80 anos depois do nascimento de Cristo, e ardeu 
rapidamente no templo de Cômodo, cujas ruínas se vêem ainda perto da 
igreja de Santa Maria Nuova e não caiu (como crê o vulgo) na noite de 
Natal. O Panteão está ainda em pé, de forma redonda, de altura e largura 
de pés cento e quarenta e quatro, feito fora de tijolo e do lado de dentro é 
ornamentado por vários mármores, e em torno há pequenas capelas muito 
ornamentadas onde eram colocadas as estátuas dos deuses, e suas portas 
eram de bronze, de maravilhosa grandeza, e foi já edificado a Júpiter 
Vingador, a Cercere e a todos os deuses, e Bonifácio IV o dedicou à Beata 
Virgem e a todos os santos: e é chamado a Rotonda. Foi também coberto 
por lâminas de prata, as quais Constantino III imperador as levou embora e 
levou-as a Siracusa junto com todas as estátuas de cobre e de mármore 
que eram em Roma, e fez mais dano em sete dias que ali ficou, que não 
tinham feito os bárbaros em 258 anos. E não é (como crê o vulgo) que San 
Gregorio, por causa da religião, fizesse jogar no Tevere as mais belas 
estátuas e danificar as antiguidades: aliás, mandou refazer muitos 
aquedutos que estavam danificados, mas o tempo, devorador de todas as 
coisas, e os homens ainda as consumaram, como vemos ainda em nossos 
tempos. Tem ainda um belíssimo pórtico, feito por M. Agrippa, ornamentado 
de 13 grandíssimas colunas, e seu teto é sustentado por traves de cobre 
dourado. E aqueles dois leões e vasos de porfido, que são sobre a praça, 
eram já nas termas de Agrippa. (PALLADIO, 1554, apud PUPPI, 1988, p. 
29. Tradução nossa) 

Além desse texto, Palladio reserva o quarto dos livros que compõem seu tratado 

exatamente para os templos romanos, no qual descreve e ilustra templos de Roma e de 

outras cidades da Itália e fora dela. Neste livro os nomes não correspondem à nomenclatura 

contemporânea e ocorreram erros de informações devido ao fato dos desenhos não serem 

de mão do arquiteto, mas obra de xilógrafos às vezes um tanto inescrupulosos.   

A seguir estão colocados os desenhos de alguns dos templos por ele visitados em Roma, 

junto com um breve texto que descreve cada conjunto. Quase todas as medidas anotadas 

por Palladio em seus desenhos são em pés vicentinos (1 pé = 0,3475 m), medida utilizada 

pelo arquiteto também para as indicações das dimensões em seus projetos. Outra medida 

utilizada pelo arquiteto em alguns dos desenhos é o palmo romano que, no Quinhentos, 

equivalia a 0,2234 m (BELLI, 2004). 
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2.3.2.2���� O TEMPLO DE MINERVA EM ROMA 

Deste templo não se conseguiu uma descrição certa. São apresentados a seguir os 

desenhos que dão uma idéia de como Palladio o via. 

O primeiro desenho representa uma série de croquis com a base do templo, a cornija do 

templo, colunas, bases e capitéis, enquanto os outros dois mostram o templo inserido no 

foro e suas elevações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta do foro e do templo e elevação do 
templo e dos pórticos do foro  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Croquis  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.2.3 ���� O TEMPLO DE ANTONINO E FAUSTINA 

O templo de Antonino e Faustina é dedicado num primeiro momento à esposa do imperador 

morta em 141 d.C., cerca de vinte anos depois foi dedicado também ao divus Anoninus. Em 

posição dominante sobre o setor oriental do Foro Romano, o templo está bastante bem 

conservado, sobretudo devido ao fato de que sua cela foi transformada desde cedo na igreja 

de S. Lorenzo in Miranda. Ainda estão em pé até o nível do friso, e em alguns pontos até o 

nível da cornija, o pórtico hexastilo, prostilo e boa parte das paredes da cela. As dimensões 

do templo são de aproximadamente 21 m por 37 m. 

Palladio dedica a este templo um inteiro capítulo do seu Livro Quatro, o nono. Nele dá uma 

descrição bastante detalhada do edifício, desde sua localização, sua fachada, seus detalhes 

ornamentais e suas funções, além de ilustrar o texto com cinco páginas de desenhos. 

 

 

 

 

 

Lateral do foro  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Croquis da elevação e da planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.2.4 ���� O PANTEÃO 

O Panteão, uma das mais célebres e gloriosas obras da arquitetura antiga, pode ser 

considerada a mais antiga construção coberta importante do mundo, ainda intacta. O edifício 

é substancialmente obra de Adriano, datado do primeiro quartel do século II d. C. O edifício 

marca o ápice de uma longa experiência em termos de edificações, mas também o 

resultado de uma reflexão sobre o espaço interno dos edifícios sacros e sobre o modo de 

criar um efeito de transcendência quando se passa do exterior para o interior. Seu aspecto 

atual, esplendidamente conservado, graças à sua transformação em igreja no início do 

século VII d.C., é aquele da reconstrução integral, ocorrida entre 118 e 125 d.C. de um 

edifício precedente construído por Agrippa. Do ponto de vista estrutural o edifício é 

composto por dois elementos até aquela época inconciliáveis, um pronao de forma clássica, 

ottastilo com frontão e com duas colunas ao longo dos lados, e um amplo cilindro com 

cobertura em cúpula; a ligação entre os dois volumes é estabelecida por um corpo 

intermediário que forma uma espécie de ático quadrangular atrás do frontão e prolonga a 

câmara clara do pronao em um muro cego ritmado por pilares; neste volume estavam 

inseridas as escadas de serviço para acessar as partes altas do edifício. O resultado deste 

tipo de organização é uma completa separação entre a visão plástica do monumento como 

um elemento da paisagem urbana e a organização do próprio santuário. O partido 

arquitetônico tinha mudado. O Panteão não tinha àquela época "a forma" de templo. A ele, 

portanto, não poderia faltar um pronao, porque este era o único modo de fazer com que o 

edifício entrasse na categoria dos locais de culto, deixando de ser aquilo que aos olhos dos 

contemporâneos teria aparecido apenas como uma sala termal maior que as outras. O 

espaço interno do Panteão é comparável, de um ponto de vista volumétrico, a uma meia 

esfera sobreposta a um cilindro, cuja altura e o raio em planta são iguais ao raio da esfera 

inscrita; isso corresponde perfeitamente à concepção do ambiente utilizado para os banhos 

de vapor descrito por Vitrúvio; de forma circular e com cobertura em cúpula, o vão deve ter 

um diâmetro em planta igual à sua altura; não falta nem mesmo a abertura circular no ponto 
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mais alto, que torna possível a entrada da luz e do calor do sol. Consequentemente, se a 

cela do Panteão tivesse aparecido sem sua fachada, os contemporâneos com certeza a 

teriam confundido com uma daquelas salas grandes das termas.  

Para tornar-se um espaço sacro, a sala circular, quais fossem suas dimensões e seu 

fascínio, deveria ter um pórtico monumental tradicional que criasse uma cisão com o mundo 

profano; apenas a este preço poderia se afirmar a transcendência da cúpula. 

O cilindro que continha o santuário tinha um diâmetro total de 58 metros e desenvolve um 

vazio de 43,30 metros de diâmetro interno; nunca tinha sido projetado um vão livre tão 

amplo; a unidade plástica do conjunto é ainda mais acentuada pela presença de uma única 

fonte luminosa, o óculo terminal de cerca de 9 metros de diâmetro.  

Externamente o edifício tem um aspecto, na maior parte de seu perímetro, de uma enorme 

massa circular, coroada por uma cornija e dividida por duas cornijas inferiores em três fatias, 

sendo a inferior a de maior altura. Acima da cornija superior encontra-se uma cúpula 

externamente chata, cuja porção inferior exibe uma série de grandes degraus. Da parte 

norte projeta-se o pórtico prostilo, que consiste em dezesseis colunas coríntias, 11,5 m de 

altura, com fustes de granito sem caneluras e capitéis de mármore. 

 As colunas estão distribuídas em uma fileira dianteira de oito interligadas com o bloco 

principal por quatro outros pares, dispostos em ângulos retos em relação à fileira frontal. 

Palladio dedica bem doze páginas de seu Quarto Livro ao "Pantheon hoje dito a Redonda", 

apresentando um longo texto, os desenhos da planta, de elevações, de cortes e muitos 

detalhes. 
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No desenho a seguir está representada metade do corte do panteão e a planta, o corte e a 

elevação do templo de Vênus e Roma, colocado por Palladio no décimo capítulo de seu 

tratado como Templo do Sol e da Lua. 

 

 

 

 

. 

2.3.2.5 ���� O TEMPLO DA CONCÓRDIA TAMBÉM CHAMADO DE  

TEMPLO DE SATURNO 

O templo da Concórdia foi dedicado por Camilo, no início do século IV a.C., para comemorar 

o fim do conflito entre patrícios e plebeus. Foi restaurado, segundo determinação do 

Senado, por Lúcio Opímio, para comemorar a concórdia obtida com a morte de Caio Graco 

em 121 a.C., e reconstruído por Tibério entre 7 e 10 d.C., mostra uma versão 

particularmente monumental dos edifícios de cela transversal. Embora os restos 

Elevação do templo  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Metade do corte do Panteão (à 
esquerda) e templo de Vênus e 
Roma (à direita)  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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conservados não permitam uma reconstrução certa do aspecto do edifício, pode-se, 

segundo Gros (1996), observar que o comprimento do pórtico do templo, avançado em 

relação à cela transversal, que media aproximadamente 25 m por 45 m, é mais da metade 

do comprimento total desta, com 17 m de largura e 14 m de profundidade aproximadamente; 

as maiores proporções do elemento anterior, que permitem inserir duas colunas ao longo 

dos lados, como num autêntico pronao, conferem à parte avançada do edifício o aspecto de 

um templo prostilo. 

Nas mesmas folhas dos desenhos do templo de Saturno estão colocados os 

desenhos do templo de Vênus Genitrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevação do templo de Saturno 
(à esquerda) e de Vênus (à 
direita)  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Croqui de metade da elevação 
do templo de vênus  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.2.6 ���� O TEMPLO DE MARTE VINGADOR 

O templo de Marte Vingador foi votado por Otaviano, futuro Augusto, em 42 a.C., às 

vésperas da batalha de Filippi, e foi inaugurado em 2 a.C. pelo próprio Augusto e por seus 

dois filhos adotivos, Gaio e Lucio Cesari, herdeiros designados à sucessão. Este templo 

dedicado ao deus da guerra não surgia no fundo da praça, mas ultrapassava os limites de 

seu interior. Os pórticos laterais configuravam-se de modo a parecer derivações diretas do 

santuário e seu dobrar-se em amplas êxedras laterais a altura do edifício de culto, fato que 

marca o valor deste na definição do conjunto. Este templo, segundo escavações, apresenta-

se como periptero, com oito colunas coríntias na frente e outras tantas sobre os lados 

compridos. Interiormente a abside ocupa uma posição no fundo do eixo central, com o setor 

semicircular elevado, o que acentua ainda mais a posição dominante da estátua. O templo 

de Marte Vingador era uma espécie de relicário para as insígnias das legiões que os Parti 

tinham subtraído aos Romanos na terrível batalha de Carrhae em 52 a.C., o que dá uma 

importância ainda maior à colocação da abside: presumia-se que fosse a imagem do próprio 

Augusto que apresentava a Marte, garante da vitória romana, os signa receptam 

beneficiando da aura sacralizante que derivava-lhe do fato de estar ao lado do deus.  

Deste templo restam ainda em pé três colunas com sua arquitrave e o pódio vem sendo 

escavado nos últimos tempos e o mesmo foi detalhadamente descrito por Palladio no 

capítulo VII de seu Quarto Livro. 

 

 

 

 

 Metade direita da elevação e 
metade esquerda do corte  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.3.2.7 ���� DESENHOS DE OUTROS TEMPLOS EM ROMA 

Além dos templos acima apresentados, Palladio visitou os vestígios de outros, como 

indicado pelo próprio arquiteto ao longo de seu Tratado. São templos dos quais hoje em dia 

nada mais resta, como é o caso do Templo Dórico da Piedade, demolido para a construção 

do teatro de Marcelo. Destes templos não foi encontrada uma descrição mais aprofundada e 

por isso deles estão apresentadas a seguir apenas as imagens de alguns desenhos 

realizados por Palladio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Templo de Júpiter – Planta, elevação e 
detalhes  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Templo de Júpiter – Elevação e corte  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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2.4 ���� ANTIGOS ELEMENTOS, NOVOS PROJETOS 

A partir das viagens, dos estudos, das medições e dos levantamentos não só das termas e 

dos templos, mas também de outros inúmeros edifícios romanos antigos, Andrea Palladio 

identifica alguns elementos que, como partes, estarão comparecendo e sendo recompostos 

em suas obras, tanto nos projetos privados quanto públicos. Entre outros, o arquiteto 

reutiliza as ordens, os frontões, a hierarquia entre os cômodos, elementos de cobertura, 

abóbadas, janelas, sem falar da simetria. Estes elementos foram escolhidos pelo arquiteto a 

partir dos estudos e das reconstruções dos antigos edifícios romanos feitas por ele e seriam 

utilizados em contextos bem diferentes dos originais. Ele consegue dispor elementos 

Templo de Júpiter – Perfil e corte  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Templo de Júpiter – 
Perfil e nichos  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Templo Dórico da 
Piedade – Planta e 
elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 

Templo Dórico da 
Piedade – Planta  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
 

Templo Dórico da 
Piedade – Elevação  
[Fonte: ZORZI, 1959] 
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diferentes em situações similares ou elementos similares em situações completamente 

diferentes de espaço. Justapõe os elementos por sua beleza abstrata de coisas em si: 

elementos como colunas, ordens, entablamentos, ganham um valor na arquitetura 

palladiana que é próprio deles, que não depende diretamente das relações de espaço às 

quais eles estão ligados: eles passam a ser os criadores do espaço. Palladio cria uma 

linguagem própria a partir destes elementos ou talvez possa se dizer que aplica uma 

linguagem palladiana aos elementos da arquitetura romana antiga. De qualquer modo, 

Andrea faz uso destes elementos como um escritor faz uso das palavras, retirando-os de 

seus contextos originais, ele os carrega através do tempo, os recombina entre si, cria com 

eles novos arranjos, novos ritmos, novos projetos, dá a eles novos sentidos. Faz isso assim 

como o poeta é capaz de escrever, a cada vez, com palavras similares, uma nova poesia.  
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OS PROJETOS DE PALLADIO  
E A LINGUAGEM DA ANTIGUIDADE ROMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 OS PALÁCIOS NO PERÍODO RENASCENTISTA  

Nas cidades européias dos séculos XV e XVI são bastante freqüentes as construções ou as 

reformas de edifícios destinados à função de residência, inicialmente apenas do príncipe ou 

do governador e mais tarde de algumas das famílias mais influentes das cidades, com obras 

de adequação a novas exigências funcionais ou de prestígio. Mas até o inicio do século XV, 

a arquitetura dos edifícios residenciais privados não era objeto de grandes preocupações e 

elaborações de caráter formal e, enquanto nos edifícios sacros os responsáveis pela 

construção buscavam a máxima perfeição, as construções de caráter privado sofriam 

oscilações de desenvolvimento bastante significativas. Construções de outros tipos, como 

termas, teatros, arcos do triunfo ou basílicas alcançaram uma maior definição formal por 

serem reservados exclusivamente à vida pública. Pode-se dizer que, quanto mais privado o 

edifício, mais indefinida era sua forma arquitetônica (FROMMEL, 1994). Poucas eram as 

residências que correspondiam com as mesmas pretensões de representação aos edifícios 

públicos e religiosos: de maneira geral nestes edifícios as escadas, as salas, os cômodos 
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principais, as capelas, os pátios e os jardins eram alinhados ou justapostos, mas sem seguir 

nenhum princípio de ordenação.  

No período entre os séculos XV e XVI mudanças ocorridas nos campos arquitetônico, 

urbanístico, político e econômico se refletem também na construção civil.  

A primeira grande alteração diz respeito à forma de governo. Entre os anos de 1300 e 1700 

aproximadamente o poder vai se concentrando progressivamente nas mãos de poucos e a 

administração comunal é substituída por senhorias governadas por uma única família ou por 

um grupo delas, processo que culminaria no Estado absoluto. A “família” se torna assim 

veículo de ascensão social e sede do poder, obtido por seus membros através do acúmulo 

de riquezas, de matrimônios ou de cargos políticos e eclesiásticos.  

Esse poder familiar se manifesta na arquitetura da cidade, com a construção, entre outros, 

de palácios privados destinados à moradia dos membros mais influentes da sociedade, 

palácios que irão aos poucos mudar a forma da cidade. Os edifícios, neste momento, 

assumem outro caráter e outra forma e a eles são atribuídos importantes significados 

simbólicos e políticos. 

A mais evidente demonstração deste prestígio familiar e do novo poder das senhorias é 

representada pelos palácios de família. Na Idade Média o poder da consorteria15 se 

manifestava através de uma série de habitações distintas agrupadas em torno a uma ou 

várias torres que formavam uma fortaleza, construções geralmente postas nos lugares mais 

altos, de modo que o terreno à sua volta pudesse ser controlado. Os pátios internos 

possuíam vários acessos e as estruturas que os circundavam eram unidades distintas, 

realizadas provavelmente em períodos diferentes. No que se refere à rua, não havia 
                                                           

15 Consorteria foi o nome dado a associações medievais de caráter privado, mas com capacidade de 
intervenção política e militar, que agrupava, frequentemente com referência a propriedades em 
comum, ramos diferentes de uma mesma família, sobretudo nobre. Agregavam-se outras famílias a 
esta, especialmente a causa de casamentos.  
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nenhum plano que unificasse as várias partes: era como se o palácio desse as costas para 

a cidade e se voltasse diretamente apenas àqueles que viviam em seu interior.   

Mas aos poucos a preocupação com o conjunto começa a se fazer evidente. Em cidades 

como Florença, onde desde o final do proto renascimento a preocupação maior residia em 

todo o corpo da construção, surgem palácios como o Bargello, antiga caserna e prisão com 

suas espessas paredes e a torre alinhada com a rua. 

Cerca de cinqüenta anos depois ocorre uma tentativa de superar e evitar as inúmeras 

irregularidades procedentes da justaposição de diferentes volumes, cada um destinado a 

uma função. Constrói-se assim em 1299 o Palácio Vecchio. O palácio, na época chamado 

de Palácio dei Priori foi construído sobre as ruínas do Palácio dei Fanti e do Palácio 

dell'Esecutore di Giustizia e incorporou a antiga torre utilizando-a como base para a torre da 

fachada, motivo pelo qual a mesma não está no centro do edifício. Apesar das dificuldades 

colocadas pela construção realizada a partir de elementos preexistentes, procurou-se 

recolher em um único corpo a grande sala, o pátio, a torre, a capela e os outros cômodos. 

Resulta assim um palácio de aparência austera, com a fachada voltada para a Praça della 

Signoria estruturada de modo simétrico e com sua forma sólida destacada ainda mais por 

seu revestimento em pedra e pelo ritmo de suas janelas.  

 

 

 

 

 

Palazzo Vecchio  
[Fonte: 
www.toscanaviva.com/Firenze/palazzo_vec
chio_firenze.htm. - Acesso em 10/2008] 

 
 

Bargello  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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Ainda em Florença, cerca de cinqüenta anos mais tarde, em outra construção civil de caráter 

público, Orsanmichele, conseguiu-se libertar o corpo isolado dos elementos que reportavam 

à fortificação, organizá-lo de modo completamente simétrico e refiná-lo com ornamentos até 

na cornija superior (FROMMEL, 1994). 

 

 

 

 

 

As fachadas dos palácios privados começam a receber mais atenção por parte dos 

construtores e de seus comitentes, atenção que antes era dada apenas aos edifícios de 

caráter público.  

Outro importante acontecimento foi a “redescoberta” da antiguidade clássica pela elite 

urbana no século XV. É bem verdade que o mundo antigo na península itálica nunca esteve 

ausente, mas a intensidade e o aprofundamento da atenção e dos estudos de suas formas 

arquitetônicas era algo até então inédito. Olhava-se agora com nostalgia para a tradição de 

pensamento político que remetia ao mundo antigo e regia a estrutura urbana. A cidade, sua 

arquitetura e seus moradores passaram a ser considerados herdeiros diretos dessa 

tradição. 

Com esta certidão de antiguidade, às vezes justificado e às vezes não, a 
cidade assumiu uma nova ressonância como portadora de tradições tão 
ricas e profundas que se pode afirmar que nenhum aspecto da vida citadina 
permaneceu isento, das tubulações subterrâneas à autoridade que a 
representava. (ADAMS, NUSSDORFER, 1994, p. 205. Tradução nossa) 

Orsamnichele  
[Fonte: 
http://www.museumsinflorence.com/foto
/orsanmichele/orsanmichele%20esterno
.jpg – Acesso em 12/2008] 
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O antigo como modelo incontestado aparece no começo de 1400, sobretudo nas obras do 

arquiteto florentino Filippo Brunelleschi, que trabalhava sem fazer diferença entre arquitetura 

sacra e civil e que buscou utilizar na elaboração destes últimos antigos princípios 

estruturais. Exemplo disso é a fachada do Ospedale degli Innocenti, no qual trabalhou com 

um sistema de arcadas muito similar àqueles utilizados no interior das igrejas de Santo 

Spirito e de San Lorenzo. Segundo alguns estudiosos, Brunelleschi teria sido o arquiteto 

contratado por Cosimo de’ Medici para a construção de seu palácio. O edifício, do qual 

Filippo teria posto o portal em frente à entrada da igreja de San Lorenzo e a seu lado uma 

praça de dimensões e importância comparáveis à Piazza della Signoria, bem como 

ornamentos provenientes do vocabulário antigo, teria sido substituído por um outro mais 

simples e mais modesto idealizado por Michelozzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospedale degli Innocenti visto da 
praça Santissima Annunziata 
[Foto: CAPPELLO, 2005]  

 

Ospedale degli  Innocenti  
Vista dos arcos 
[Fonte: ARGAN, 2003]  

 

Sacristia Velha da Igreja 
de San Lorenzo 
[Fonte: ARGAN, 1999]  
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É importante lembrar que Brunelleschi, entre os anos de 1402 e 1404, dirigiu-se à cidade de 

Roma em companhia do amigo Donatello, onde teve a oportunidade de visitar e medir 

edifícios e ruínas da Antiguidade e destes estudos pôde retirar uma série de preceitos e de 

elementos que utilizou em suas obras. Ele impostava as fachadas de seus edifícios segundo 

os princípios de simetria16 e deles não ornamentava com pilastras ou outros elementos 

apenas uma fachada, mas buscava fazer isso em todo o corpo do edifício, conseguindo 

desta maneira inserir a residência em um contexto citadino com um nível de representação 

e simetria jamais visto em todo o período Antigo e Medieval. O grande desafio posto por 

esse procedimento foi a adequação dos edifícios às alturas dadas pelas regras das antigas 

ordens de colunas e a estruturação de cômodos de diferentes dimensões dentro de um 

único bloco simétrico. 

Mas Brunelleschi não foi o único a retomar o exemplo dos antigos. No século XV surge uma 

inteira geração de arquitetos e escritores que, com seu interesse por um antigo gênero 

literário que louvava a cidade e com sua exploração do passado, conseguiu aprofundar e 

fortalecer a ligação entre os valores e os princípios do passado antigo e as exigências dos 

                                                           
16 A palavra simetria, assim como no primeiro capítulo, é aqui também  utilizada como foi usada por 
Vitruvio em seu Tratado, ou seja como sinônimo de correspondência, uma concordância uniforme 
entre a obra e suas partes. Neste ponto de seu texto, o tratadista romano faz uma comparação direta 
com as proporções do corpo humano, em que a correspondência – ou simetria – entre o pé, a palma 
da mão, os dedos e as demais partes resulta num conjunto perfeito. 
 

Planta e elevação do projeto de 
Michelozzo para o Palácio Médici 
[Fonte: FURNARI, 1993]  
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mecenas contemporâneos em termos de arquitetura e de melhoria urbana (ADAMS, 

NUSSDORFER, 1994). 

Alberti, matemático, arquiteto, poeta, criptógrafo, lingüista, filósofo e arqueólogo, que 

conseguiu realizar com seu tratado De re aedificatoria libri decem uma revisão atualizada do 

tratado De architectura libri decem de Marco Lucio Vitruvio. Outros escritores podem ser 

citados, entre eles Antonio Filarete e Francesco di Giorgio. Seus tratados, junto com o de 

Alberti, foram recebidos pela nova elite que se consolidava, cidadãos de formação 

humanística, cada vez mais interessados nos usos e costumes dos antigos e 

apaixonadamente dedicados ao embelezamento de suas cidades, como forma de destaque 

e intervenções de caráter urbanístico, como a retificação de ruas, a criação de praças e 

áreas abertas próximas aos palácios representativos da cidade, bem como intervenções de 

caráter arquitetônico, com a remodelação, o embelezamento e o enriquecimento das 

fachadas de seus palácios.  

É Leon Battista Alberti que, no livro IX de seu tratado dá, pela primeira vez, a definição de 

um palácio citadino suburbano. Ele também aplica os preceitos postos no tratado em seus 

projetos, num claro esforço de aproximá-los aos antigos palácios residenciais, utilizando 

elementos provenientes daqueles. No projeto para o Palácio Rucellai (1447-51), por 

exemplo, o arquiteto coloca num mesmo plano de fachada elementos como a pedra 

trabalhada em bugnato, revestimento no qual ficam evidentes as conexões entre as peças, 

referência às antigas tradições romanas, e ordens completas de pilastras nos três andares.   
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À idéia de monumentalidade “à antiga” de Alberti correspondia também ao maciço bloco do 

Palácio Pitti, datado de 1458, que, ao contrário de outros palácios da época que 

circundavam um pátio interno, se colocava de maneira linear no terreno e se abria através 

de arcadas para a grande praça diante dele. Embora a fachada da edificação fosse 

trabalhada toda de maneira uniforme, com seu revestimento em pedra, sem o uso de ordens 

e sem nenhuma marcação mais explícita para as áreas de entrada, a sua disposição interna 

aproxima-se bastante do ideal de perfeita simetria. (FROMMEL, 1994) 

 

 

 

 

Ainda na região da Toscana, na cidade de Pienza, o arquiteto Bernardo Rossellino segue os 

passos do contemporâneo genovês e, no projeto para um palácio, encomendado pelo papa 

Pio II Piccolomini, consegue trabalhar de maneira simétrica três das quatro fachadas do 

Planta e elevação do Palácio 
Rucellai 
[Fonte: 
http://www.limen.org/BBCC/archivio%2
0zibaldone/archivio%20zibaldone%202
003.htm - Acesso em 02/02/2008]  
 

Fachada do Palácio Rucellai  
[Fonte: 
http://www.abcfirenze.com/Monumento.
asp?N=19 - Acesso em 02/02/2008]  
 

Fachada do Palácio Pitti  
[Fonte: www.palazzopitti.it - Acesso em 
12/02/2008]  
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edifício através da colocação de portas e janelas falsas. Os cômodos do palácio foram 

dispostos em torno a um pátio e apenas a cozinha coloca-se como um elemento anexo, fora 

do corpo principal da construção, mas ligado a ele. Na planta Rossellino utiliza, mesmo 

sendo este um palácio construído para um papa, as dimensões e as disposições internas 

baseadas nos palácios patrícios florentinos.  

Na Florença patrícia pode se observar que a prioridade era a aproximação dos projetos dos 

palácios com as casas antigas e com os ideais de simetria aplicados em todo o corpo da 

construção. Exemplo disso é o Palácio Bartolomeo Scala (1473), uma das principais obras 

do florentino Giuliano de Sangallo. Localizado como tantas outras casas antigas à margem 

da cidade, se articulava em torno de um pátio quadrado, muito próximo do ideal do edifício 

civil com planta central e de disposição simétrica. Giuliano era um profundo conhecedor dos 

monumentos romanos e demonstra esse conhecimento ao usar no palácio Scala elementos 

como a loggia que se abre para o pátio no pavimento térreo.  

Mas a busca de simetria, unidade e articulação e o uso de elementos retirados do 

vocabulário antigo não acontecem apenas em Florença.  

Em Roma o Cardeal Raffaele Riario encomendou ao florentino Bacio Pontelli o projeto do 

Palácio da Chancelaria. Neste edifício o arquiteto valeu-se tanto de sua formação florentina 

quanto de sua experiência em cidades como Roma e Urbino. Uma característica importante 

do projeto é a hierarquia, tanto internamente quanto externamente, onde a disposição da 

fachada mostra exatamente como as funções internas estão organizadas e os andares 

estão uns subordinados aos outros, com destaque para o “andar nobre”, onde residia o dono 

da casa. O edifício é articulado em um único grande corpo marcado em suas fachadas por 

um conjunto de pilastras. O que diferencia a Chancelaria de um típico palácio residencial 

florentino articulado “em bloco” são as quatro torres postas nos cantos, como em um castelo 

citadino, torres estas que reaparecem ao longo do século XV em vários projetos elaborados 



 �  C A P Í T U L O  0 3  
 

 

104 

para as casas de campo, as chamadas ville e que vão, aos poucos, sendo substituídas por 

pequenos cômodos quadrados colocados nos quatro cantos da edificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos edifícios vistos até aqui, os elementos fundamentais utilizados por seus projetistas 

permanecem os mesmos: entre eles podemos citar os cômodos quadrados nos cantos, 

saltados em relação à fachada do palácio ou alinhados com ela, mais altos que o resto da 

construção ou respeitando a altura desta, e a grande área central, destinada a um salão ou 

a um pátio. São elementos que a cada projeto são combinados e valorizados de uma 

maneira diversa, mas permanecem presentes. Ganham importância também os jardins 

vizinhos e as paisagens que circundavam os palácios urbanos e com esses também as 

logge, elementos retirados da arquitetura romana antiga, representantes de uma gradual 

passagem do interior para o exterior e proteção das intempéries. 

Fachada  do Palácio da Chancelaria  
[Fonte: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Palazzi_di_Roma#Pal
azzo_della_Cancelleria - Acesso em 15/10/2008]  
 

Planta do Palácio da Chancelaria  
[Fonte: 
http://hanser.ceat.okstate.edu/3083/can
celleria.htm - Acesso em 15/10/2008]  
 

Corte do Palácio da Chancelaria  
[Fonte: FURNARI, 1993]  
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Valendo-se das experiências de seus antecessores, Donato di Pasuccio di Antonio – 

Bramante, autor de obras importantes como o Tempietto construído no claustro de San 

Pietro in Montorio em Roma, foi encarregado pelo papa Julio II, por volta de 1503-1504, de 

renovar o Palácio Vaticano. A intenção de Julio era ressaltar a autoridade da igreja bem 

como as suas pretensões imperiais e para isso procurou construir edifícios que remetessem 

diretamente à tradição dos antigos palácios imperiais, mais suntuosos e vistosos que 

aqueles dos príncipes europeus. Fruto dessas ambições é o Belvedere no qual, como no 

templo da Fortuna em Palestrina, Bramante utilizou escadarias e terraços que levavam em 

direção à êxedra.  

 

 

 

 

Para o mesmo Julio II, em 1508 Bramante projeta também Palácio dos Tribunais. Como fez 

Pontelli na Chancelaria, realizada vinte anos antes, Bramante utiliza as torres nos quatro 

cantos e reforça na fachada o pavimento térreo com o revestimento em pedra. Os 

pavimentos superiores são enobrecidos através do uso de uma ordem gigante, como no 

Palácio de Parte Guelfa de Brunelleschi. A ordem gigante, que seria nos anos seguintes 

aperfeiçoada por Rafael, Michelangelo, Palladio e Bernini, e elevada a um dos motivos mais 

nobres da arquitetura, é um dos elementos utilizados na fachada do edifício para ressaltar 

ainda mais o valor do comitente, como Julio II queria. Ainda seguindo a tradição da 

arquitetura romana antiga, Bramante aproximou a medida e a forma das arcadas do pátio 

quadrado àquelas do Coliseu e fez desembocar o eixo longitudinal em uma igreja. O que 

Julio II almejava era imprimir na cidade o seu poder imperial e torná-lo claro e inconfundível 

e consegue isso com este grandioso palácio, cujo corpo, com os enormes blocos de 

Nicho do Belvedere  
[Fonte: ARGAN, 1999]  
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mármore, a grande cúpula e as quatro torres de canto fortificadas, bem como todo o entorno 

tiveram resultados de grande efeito sobre a praça à sua frente e sobre a margem do rio 

Tiber. 

 

 

 

 

O Palácio dos Tribunais, apesar dos modestos ornamentos, tornara-se um dos monumentos 

mais significativos do Renascimento italiano e um dos que mais se aproximam do ideal 

romano de palácio. Ele é estruturado simetricamente nos quatro lados e, ao contrário de 

seus antecessores, o autor não se vale de elementos falsos, como portas ou janelas, para 

conseguir a simetria e a unidade desejadas, mas cria através de eixos e cornijas contínuos 

uma surpreendente relação entre o interior e o exterior da construção, alcançando um nível 

de correspondência tal que o olhar consegue atravessar o inteiro edifício, de uma janela em 

uma das fachadas laterais àquela colocada na oposta, passando pelo pátio central, solução 

ainda mais surpreendente quando se considera que o arquiteto incluiu em sua obra diversas 

partes de edifícios pré-existentes. 

Como direto sucessor do Palácio dos Tribunais aparece o Palácio Farnese iniciado em 

1513, realizado por Antonio de Sangallo, assistente de Bramante de 1509 a 1513. As 

ambições de Alessandro Farnese são modestas e podem ser vistas nas dimensões 

menores do edifício, na renúncia à colocação de um corpo central destacado, no emprego 

de materiais simples, no uso do reboco como acabamento da maior parte da construção. 

Essa economia nos ornamento pode ser vista no Palácio Caprini (1501) no qual Bramante 

demonstrara que com poucas despesas era possível construir residências grandes e 

Planta do Palácio dos Tribunais  
[Fonte: 
http://www.storiaeconservazione.unirc.it/Home%20Page%20
Docenti_file/Antinori/Bramante/39%20Roma,%20palazzo%20
dei%20%20Tribunali,%20pianta%20di%20studio.jpg  - 
Acesso em 03/02/2008]  
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próximas ao ideal de arquitetura antiga, podendo assim renovar a imagem da cidade muito 

mais rapidamente com relação ao período precedente, de poucas construções 

monumentais. Bramante utilizou neste projeto revestimento de pedras no primeiro 

pavimento e no piso nobre colunas de ordem dórica e tijolos revestidos de mármore falso, 

resgatando uma técnica antiga, diminuindo consideravelmente os custos da construção e 

produzindo atraentes possibilidades através de uma direta imitação dos antigos também 

para um comitente com menos condições financeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além daqueles já citados, palácios como o Baldassini (1513) de Sangallo, o Branconio 

dell’Aquila (1519) de Rafael e o Massimo (1532) de Peruzzi são testemunhas de como, 

durante esses anos, a alta burguesia tornara-se a comitente mais avançada de Roma 

Planta do Pal ácio Farnese  
[Fonte: FURNARI, 1993]  
 

Fachada do Palácio Farnese  
[Fonte:www.romaviva.com/Piazza-
Navona/palazzo_farnese.htm - Acesso em 15/10/2008]  
 

Fachada do Palácio Caprini  
[Fonte: FROMMEL, 1994]  
 



 �  C A P Í T U L O  0 3  
 

 

108 

(FROMMEL, 1994). Neles o piso nobre buscava mostrar elevação em relação à população e 

a participação de todas as conquistas da cultura da corte. A contentava com cômodos 

irregulares, tetos baixos, escadas estreitas e os arquitetos acomodavam-se a estas 

exigências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de Roma e Florença, a Itália setentrional também aparece agora como cenário para 

estas novas pretensões burguesas, com inovadas construções de palácios e villas. 

Devemos considerar que, depois da morte de Leão X, papa que consegue transformar 

Roma em uma corte sem paralelo na Europa, tornando-a não apenas centro do poder 

Elevação do Palácio Massimo  
[Fonte: FURNARI, 1993] 

Elevação do Palácio Bran conio 
dell’Aquila 

[Fonte: 
http://www.storiaeconservazione.unirc.it/
Home%20Page%20Docenti_file/Antinori/
Raffaello/13%20Roma,%20%20palazzo
%20Branconio%20dell'Aquila%20nel%20
sec.%20XVII.jpg - Acesso em 
03/02/2008] 

Planta e elevação do Palácio Baldassini  
[Fonte: FURNARI, 1993] 
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católico, mas também a capital das artes, da cultura e do poder político, a cidade perde seus 

atrativos para os artistas. Em 1527 acontece o Grande Saque de Roma e a cidade 

empobrece cada vez mais. Artistas como Jacopo Sansovino, Michele Sanmicheli e 

Sebastiano Serlio aceitam, assim, propostas para trabalhos na Itália do Norte, em Verona e 

Veneza, e conseguem fundir, em seus projetos, a linguagem romana com as tradições 

vênetas. 

3.2  ���� PALLADIO E UM NOVO CLASSICISMO 

Representante dos modelos dos antigos na região de Veneza é também Andrea Palladio. 

Como descrito no primeiro capítulo, Palladio realizou cinco viagens à cidade de Roma e lá 

viu, mediu e reproduziu em desenho os monumentos antigos. A partir dos estudos que 

realiza da arquitetura romana, identifica alguns elementos que, como partes, estarão 

comparecendo e sendo recompostos em suas obras. É o caso do uso das ordens, dos 

frontões, da hierarquia entre os cômodos, de elementos de cobertura, abóbadas, janelas e 

da simetria. Estes elementos foram escolhidos pelo arquiteto a partir das reconstruções dos 

antigos edifícios romanos feitas por ele mesmo e seriam utilizados em contextos diferentes 

dos originais. Exemplo disso é o uso da simetria e da existência de um eixo central nos 

projetos palladianos de villa e de palácios, ambos edifícios de caráter privado.  

Escavações demonstraram que na arquitetura de habitação os romanos usavam quase 

sempre plantas livres e que a simetria e a hierarquia das partes eram uma exceção, ao 

contrário dos edifícios públicos, especialmente aqueles de idade imperial. Ao estudar os 

restos mal conservados de termas ou templos, por exemplo, Palladio registrava fielmente 

em croquis executados in loco aquilo que via, e neste caso não havia absolutamente certeza 

de que o esquema resultante fosse simétrico. Mas uma vez de volta ao seu estúdio, o 

arquiteto reconstruía o desenho; dele muitas vezes desapareciam elementos sobrevividos 

nas ruínas e o edifício ganhava uma configuração rigorosamente palladiana. No caso de 

monumentos melhor conservados, cujo entendimento global ainda é possível através de 
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vestígios de muros, Andrea apresenta-os em seus desenhos através de seções escolhidas 

que tendem a fazer parecer a distribuição mais palladiana do que realmente não fosse. Isso 

se aplica também à organização externa dos volumes.  

Os desenhos de Palladio trazem destes monumentos rigorosas e harmoniosas composições 

volumétricas nas fachadas e nas perspectivas, estudando um modo de aglomerar os 

espaços em torno de um núcleo central. Na arquitetura romana e nos escritos dos 

tratadistas anteriores a ele, sobretudo Vitruvio, o Mestre procurou, sobretudo, os métodos 

para organizar e integrar certos complexos de espaços e de massas, especialmente em 

composições centradas em torno de uma zona axial que continha os ambientes mais 

importantes. Como dito anteriormente, a partir de todos estes estudos ele identifica 

elementos que como partes estarão comparecendo e sendo re-compostos em seus 

trabalhos.  

Mas se de um lado a teoria palladiana e seu modo de composição seguem a teoria de 

Vitrúvio, seu principal objetivo ao estudar as ordens era o respeito às leis da estática 

determinadas pela gravidade aplicadas às construções em alvenaria. Para Ackerman (1994) 

uma coluna deveria se igualar ao tronco de uma árvore que pode afinar-se em direção ao 

topo onde suporta um peso menor; as colunas dos pisos superiores devem sempre ser 

colocadas em correspondência aos elementos portantes do piso inferior; as aberturas 

devem ser colocadas sobre as aberturas; colunas jônicas e coríntias devem ser colocadas 

sobre colunas de ordem dórica, não tanto por respeito às convenções, mas porque mais 

finas e portanto, mais leves. 

Palladio parece estar interessado nos elementos da antiga arquitetura romana mais pelo 

que eles representam visualmente do que exatamente porque atendam de uma maneira ou 

de outra ao decoro17, à relação direta entre o uso de uma ordem, à finalidade do edifício, 

                                                           
17 Decoro foi utilizado por Vitrúvio em seu tratado ao falar no aspecto do edifício em seu De 
architectura libri decem. Para ele, nenhum elemento da construção pode estar num determinado lugar 
sem razão, ou seja, o edifício tem que representar da melhor forma qual sua finalidade e para quem 
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posicionamento exemplificado pelo uso de um elemento da arquitetura religiosa, a cúpula, 

em projetos de residências ou ainda, pelo que diz respeito a habitações, o uso de um 

pódio18, por ele chamado de poggio ou poggiuolo, que eleva o volume da edificação como os 

romanos faziam com seus templos.   

Palladio opõe-se ao gosto clássico da Antigüidade e do Renascimento florentino e romano 

na medida em que conserva elementos arquitetônicos da preceptística romana, mas dispõe 

o mesmo elemento em diferentes situações ou elementos diferentes em similares situações 

de espaço. Alguns teóricos, como Francesco Milizia (1768 apud ARGAN, 1999), para quem 

todo elemento tem uma tarefa precisa na indicação do espaço e permanece ligado a essa 

função espacial e para quem os arquitetos gregos e romanos teriam alcançado, fixando seu 

cânone nas ordens, a razão da arte, a beleza pura, a coerência bela de partes belas, 

representação absoluta do espaço mediante o valor construtivo do relevo plástico, 

consideram Palladio um iconoclasta dessa beleza pura por justapor os elementos por sua 

beleza abstrata de coisas em si. Elementos como colunas, ordens, entablamentos, ganham 

um valor na arquitetura palladiana que é próprio deles, que não depende diretamente das 

relações de espaço às quais eles estão ligados: eles passam a ser os criadores do espaço.  

Palladio torna-se assim um criador do classicismo, como citado por Argan, não histórico. A 

forma antiga é para ele eterna e o processo que permite reconstruí-la é antes um processo 

lógico e gramatical do que um processo de pesquisa sobre os dados. A forma adquire, como 

citado acima, um valor de coisa em si e passa a funcionar numa obra assim como as 

palavras funcionam numa frase, podendo ser reorganizados de maneiras diferentes, 

formando discursos diferentes, mas sempre lógicos. No capítulo XXIV do seu Quarto Livro, 
                                                                                                                                                                                     
foi construído. Faz-se aqui uma relação direta com as ordens gregas. Vitruvio cita como exemplo os 
templos dedicados a Minerva, Marte e Hércules, que devem ser construídos segundo a ordem dórica, 
a ordem que melhor representa a característica de força destes deuses. Já para Vênus, à qual 
correspondem obras delicadas e ornadas com flores se utilizará a ordem coríntia. Para os deuses 
como Juno, Diana e do Padre Baco, cujo caráter concorda mais com a severidade e solidez dórica 
que com a delicadeza coríntia construir-se-ão templos jônicos. 
18 PÓDIO (do latim podium): um pedestal; termo usado em especial por Vitrúvio e por autores 
contemporâneos para designar a base elevada, emoldurada na parte superior e inferior, e provida de 
degraus apenas na extremidade principal, característica dos templos estruscos e romanos, também 
presente em obras gregas. 
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ao descrever o tempo de Castor e Polux, o próprio Palladio escreve que “não é proibido ao 

Arquiteto distanciar-se algumas vezes do uso comum, desde que sua variação seja 

graciosa, e tenha algo de natural” (PALLADIO, 1554).   

Apesar de sempre ter se mantido fiel aos modelos antigos, Andrea consegue arranjar e 

rearranjar esses modelos sempre de maneiras diferentes, criando a cada vez um projeto 

novo. Palladio toma para si aquilo que Ackerman chama de licenza, no sentido de evasão 

das regras ou de exercício de autonomia de juízo. Nesse momento é como se o arquiteto 

passasse a ter um alcance ainda maior, que não se limita ao arranjo correto de elementos 

arquitetônicos pré-definidos, mas entram em cena seu ingegno, fantasia e grazia e outras 

constantes intrínsecas à personalidade do arquiteto. A obra arquitetônica não se propõe 

mais a representar ou construir um espaço, se coloca como objeto produzido pelo homem e 

para o homem.  

3.3  ���� PALAVRAS, FRASES, DISCURSOS: A POESIA                                

DA ARQUITETURA PALLADIANA 

Para a formação de seu vocabulário, Palladio utiliza elementos retirados da arquitetura 

romana antiga, dos monumentos por ele visitados durante suas viagens e consegue, 

durante toda sua carreira, se manter próximo aos motivos antigos, sobretudo graças à 

persistente influência do conde Giangiorgio Trissino. Destes monumentos, é como se 

Palladio isolasse alguns elementos e os transportasse para os seus próprios projetos, para 

um contexto completamente diferente do original.  

Um desses elementos é o pódio, sobre o qual estavam postos os templos antigos e sobre o 

qual o arquiteto padovano coloca alguns de seus edifícios. Este tinha a função de “elevar” a 

sala principal do edifício, a mais nobre, em relação ao resto. Nas villas que estavam postas 

em terrenos bastante grandes, permitindo uma visão ampla do conjunto, essa elevação era 

física e o acesso ao salão central se dava por meio de escadas externas, postas na 
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fachada. Nos palácios, em sua maioria construídos em ruas estreitas, sem amplo campo de 

visão, e onde determinadas alturas de edifícios preexistentes deveriam ser respeitadas, 

essa elevação se dá com um pódio marcado na fachada do pavimento térreo, muitas vezes 

revestido com pedras rústicas, para dar ao andar posto sobre ele um caráter mais nobre, ao 

qual o acesso era feito através de escadas internas.  

Outro elemento da antiguidade romana é o pórtico à frente dos templos. Palladio utiliza-o 

como ponto de transição entre o interior e o exterior de seus edifícios, sob forma de loggia 

sobreposta à fachada, quando possível, ou interno ao edifício, como nos palácios, com a 

função de um átrio de entrada. 

Nas viagens a Roma, Palladio também descobre a verdadeira beleza das ordens antigas e 

as possibilidades técnicas para realizá-las também em tijolos rebocados. Descreve em seu 

tratado cada uma das ordens, com desenhos detalhados de bases e capitéis, com 

descrições aprofundadas sobre como cada uma deveria ser desenhada, quais suas 

dimensões, como deveriam ser feitas suas bases e seus capitéis, quais as proporções de 

seus intercolúnios e as emprega em seus projetos, sozinhas ou sobrepostas, dando ritmo e 

movimento às fachadas. Delas, Palladio escreve no capítulo XII de seu primeiro livro: 

Cinco são as ordens das quais os Antigos se serviram, isto é a Toscana, a 
Dórica, a Jônica, a Coríntia e a Compósita. Estas devem nas fábricas ser 
dispostas de modo que a mais firme esteja na parte mais baixa, porque será 
muito mais apta a sustentar a carga e a fábrica terá um embasamento mais 
firme: sempre a Dórica será posta sob a Jônica, a Jônica sob a Coríntia e a 
Coríntia sob a Compósita. A Toscana, como bruta é usada raras vezes 
sobre a terra a não ser nas fábricas de uma ordem só, como cobertos de 
Villa, ou nas máquinas grandíssimas, como Anfiteatros e similares, nas 
quais, tendo mais ordens, esta será posta no lugar da Dórica sob a Jônica. 
E caso se queira deixar de lado uma destas ordens, como pôr a Coríntia 
imediatamente sobre a Dórica, isso poderá ser feito, desde que sempre a 
mais firme esteja na parte mais baixa pelas razões já ditas. (PALLADIO, 
1570, L. 1, p. 15. Tradução nossa) 

Uma das mudanças de contexto mais marcantes é talvez aquela que Palladio opera com a 

cúpula. Na antiguidade romana esse tipo de cobertura era usado para as amplas salas 
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centrais das termas e na cobertura de alguns templos, como no caso do Panteão e Andrea 

traz o mesmo para seu projeto da villa Rotonda. 

Além da cúpula, outros tipos de coberturas de cômodos estavam presentes em edifícios 

romanos antigos, sobretudo nas termas, como Palladio escreve em seu tratado: 

Seis são as maneiras das abóbadas, ou seja em crociera, em faixa, em 
remenato (que assim chamam as abóbadas que são de porção de círculo e 
não chegam ao semicírculo), redondas, em lunetta e em conca, que têm de 
flecha o terço da largura do aposento. As duas últimas maneiras foram 
encontradas pelos Modernos: das quatro primeiras serviam-se também os 
Antigos. As abóbadas redondas são feitas nos aposentos em quadro; e o 
modo de fazê-las é tal: deixam-se nos cantos do aposento alguns chanfros, 
que sustentam todo o meio redondo da abóbada que no meio vem a ser em 
remenato; e quanto mais se aproxima dos cantos, tanto mais se torna 
redonda. Deste tipo há uma em Roma nas Termas de Tito, e quando eu a vi 
estava em parte arruinada. (PALLADIO, 1570, L. 1, p. 54. Tradução nossa) 

É com estes tipos de abóbadas que o arquiteto cobre os cômodos de seus projetos, 

determinando para cada um deles o tipo e a altura mais adequados às suas dimensões e à 

sua função. 

É importante destacar que a experiência das viagens romanas serve para Palladio não só 

como levantamento de elementos a serem reutilizados, mas também como estímulo para a 

formulação de determinados princípios que não eram evidentes na arquitetura clássica e 

que são constantes nos projetos do Mestre padovano: a hierarquia, a integração e a relação 

entre interior e exterior (AKERMAN, 1972). Segundo os ensinamentos de Vitruvio, Andrea 

organiza a planta segundo a seqüência de peristylium, vestibulum e atrium e adapta essa 

seqüência para a tradição hierárquica da casa veneziana, com uma sala central maior que 

os outros cômodos, destinada tanto à função de acesso quanto como ambiente para 

reuniões. A esta tradição o arquiteto acrescenta nos palácios um átrio no pavimento térreo e 

uma sala grande no pavimento superior e aos lados destes ambientes coloca os ambientes 

menores e as escadas. As partes do edifício vão assim crescendo, da entrada para o centro 

e todos os cômodos estão subordinados a um núcleo: a sala central.  
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O esquema compositivo palladiano, com um corpo central disposto sobre o eixo de entrada 

e dois corpos laterais simétricos, é chamado de triádico ou tripartido e se diferencia da praxe 

renascentista toscana e romana. Em planta, assim como nas reconstruções palladianas dos 

antigos complexos termais, o eixo passa pela entrada ou pórtico, pela sala central e, onde 

possível, pelo ambiente que dá pra os fundos da casa, e a seu lado estão colocados os 

cômodos menores e as escadas. Analogamente, as partes próximas ao centro são mais 

importantes, por dimensões e função, que aquelas distantes. No capítulo XXI do primeiro 

livro de seu tratado escreve:  

Os Aposentos devem ser dispostos de uma e de outra parte da entrada e da 
Sala, e deve-se cuidar para que aqueles da parte direita correspondam e 
sejam iguais àqueles da esquerda, de maneira que a fábrica seja assim em 
uma parte como na outra, e os muros sintam a carga da cobertura 
igualmente (...) (PALLADIO, 1570, L. 1, p. 52. Tradução nossa) 

As fachadas são claramente divididas em três partes na horizontal com a marcação entre 

cada uma delas sendo feita por cornijas e pela seqüência de janelas de mesma dimensão; 

na vertical a marcação é feita freqüentemente com um pórtico em colunas,  coroado por um 

frontão que tem o efeito de elevar o corpo central em relação às alas. Palladio, nessa 

distribuição faz referência direta ao corpo humano: o núcleo central, ligado às alas por 

relações de proporção, corresponde à cabeça e ao dorso, enquanto o eixo de simetria 

corresponde à espinha dorsal. Além disso, enquanto as partes colocadas sobre o eixo 

longitudinal são singulares, como o nariz e a boca, aquelas laterais são duplas, como os 

olhos e os braços. Apenas em alguns palácios citadinos, construídos em ruas estreitas, e 

que, portanto, não podem ser vistos de um ponto devidamente posto em frente ao edifício, 

falta o elemento central predominante saltado em relação ao plano da fachada.  

Nos projetos de Palladio para as villas e os palácios os elementos e as partes se integram 

de forma harmônica entre si e com o todo. Essa integração é conseguida através de 

relações proporcionais que o arquiteto consegue nas medidas dos cômodos em planta e em 

elevação: sempre há relação, nestes projetos, entre duas medidas, como a altura e a largura 

de uma parede ou o comprimento e a largura de um cômodo. Além disso, os cômodos estão 
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ligados entre si por razões numéricas: uma das dimensões de cada cômodo é mantida no 

cômodo seguinte, enquanto a outra dimensão muda. Essa proporção era para o Mestre uma 

das principais características que deveriam ser consideradas antes de iniciar a construção 

de uma casa, como coloca no primeiro capítulo do primeiro de seus I Quattro Libri: 

A beleza resultará da bela forma e da correspondência do todo às partes, 
das partes entre si, e daquelas ao todo, de modo que os edifícios pareçam 
um inteiro e bem acabado corpo, no qual um membro ao outro convenha e 
todos os membros sejam necessários àquilo que se quer fazer. (PALLADIO, 
1570, L. 1, p. 6. Tradução nossa) 

Além da relação que Palladio cria em planta entre os vários ambientes e nas fachadas entre 

os vários elementos, ele consegue coordenar o interior e o exterior de seus edifícios através 

da projeção da organização interna sobre as fachadas. Faz isso através da variação da 

dimensão das aberturas, colocando, por exemplo, uma janela do tipo termal correspondente 

à sala central e janelas menores, coroadas por pequenos frontões nos andares mais nobres 

e praticamente sem ornamentos nos andares destinados aos ambientes de serviços, como 

cozinhas e dispensas.  

Aos poucos o arquiteto padovano, graças a seus estudos não apenas das obras da 

antiguidade, mas também de obras de Bramante, Rafael, Giulio Romano, Peruzzi, Sangallo 

e Sanmicheli, se torna um virtuoso, como dito acima, na disposição interna, na seqüência 

harmônica dos cômodos, na transparente condução dos eixos, na variedade das formas das 

abóbadas e na ampla iluminação.  

No âmbito da palavra clássico, existem, portanto, dois aspectos do engenho de Palladio que 

exprimiam ao mesmo tempo a relação deste arquiteto com o passado romano e sua atitude 

projetual. O primeiro é a preocupação com o estabelecimento de regras de acordo com 

Vitrúvio e com os levantamentos das ruínas feitos in loco, o segundo é a atração que a 

possibilidade de subverter estas regras exerce sobre a imaginação de Palladio.  

A leitura simultânea dos textos e dos projetos de Andrea Palladio, sobretudo daqueles por 

ele publicados em seu Tratado, nos revela a atualidade da contribuição desse arquiteto. 
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Palladio ensina o valor das regras e das tipologias na elaboração de uma idéia, mostra 

como um ‘sistema’ arquitetônico pode ser perfeitamente compatível com a capacidade de 

invenção e, em certos casos, pode ainda subverter ou mesmo anular as regras. Palladio 

projeta segundo fórmulas fixas, mas sua sensibilidade para as relações tridimensionais, 

assim como o seu desprezo pela exata repetição de soluções já experimentadas e o sentido 

que desenvolve na exploração das possibilidades específicas de cada sítio, cliente ou 

problema, fazem com que cada obra se torne diversa. É rico e constante o diálogo que 

estabelece entre uma e outra arquitetura, diálogo entre duas épocas, entre os pressupostos 

da arquitetura clássica e o fazer de sua arquitetura, entre o passado e o presente. 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE ATRAVÉS DE 
SEUS EDIFÍCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 OS TEXTOS DE PALLADIO 

Ao analisar a obra de um arquiteto, é imprescindível a leitura de obras de referências, mas, 

sobretudo, quando possível, dos escritos de autoria do próprio arquiteto, que podem dar 

uma indicação bastante exata de seu modo de pensar, de projetar, de ver a arquitetura. No 

caso de arquitetos como Leon Battista Alberti ou Andrea Palladio, autores de inúmeros 

projetos de edifícios e de dois dos mais renomados tratados de arquitetura, essa leitura se 

faz ainda mais importante. 

A idéia de escrever tratados de arte não é renascentista, mas têm-se notícias de textos 

voltados a artistas desde a Idade Média. Os textos escritos a partir do século XV, porém, 

dão uma ênfase maior à parte teórica, à reflexão sobre a atividade criativa e também à 

posição, no campo da arquitetura, da profissão como uma ciência e à necessidade de 
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fluência de seus estudiosos de conhecimentos em vários campos como desenho, 

perspectiva, geometria, matemática e fundamentos da linguagem clássica.  

Em arquitetura a obra teórica mais completa e mais antiga da qual se tem notícia é o De 

architectura libri decem, de Vitrúvio, a partir da qual era possível conhecer os princípios da 

arquitetura antiga. No século XV Leon Battista Alberti é o responsável por uma 

"revitalização" do tratado de Vitrúvio, publicando o De re aedificatoria, iniciado em 1443, 

concluído em 1452 e publicado em Florença em 1485. Composto de dez livros como o De 

architectura, o texto de Alberti procura dar conta de noções técnico-profissionais e estéticas 

segundo os princípios Vitruvianos de solidità, utilità e bellezza. A maior parte dos tratados de 

arquitetura posteriores estará percorrendo esse mesmo caminho: a teoria da arquitetura 

deriva de Vitrúvio a Alberti, seu primeiro intérprete. Outros nomes que podem ser citados 

depois de Alberti são Sulpicio da Verolli, Fra Giocondo, Cesare Cesarino e Daniele Barbaro, 

todos estes, em diferentes épocas leitores, tradutores e intérpretes da obra de Vitrúvio. A 

estes autores seguem Sebastiano Serlio com o Sette Libri dell’Architettura, Vignola com La 

Regola delli cinque ordini e Andrea Palladio com seu I Quattro Libri dell'Architettura.  

Este último arquiteto publica, ao longo de sua vida, cinco textos de proporções e 

importâncias bastante diferenciados. Os dois primeiros textos são publicados logo depois de 

cumprir três viagens de estudo a Roma, a última delas no ano de 1554 em companhia de 

Daniele Barbaro. Como dito no primeiro capítulo da presente dissertação, esses dois 

pequenos livros, L'antichitá di Roma raccolta brevemente da gli autori antichi e moderni e 

Descritione de le Chiese, Stationi, Indulgenze & Reliquie de Corpi Sancti, che sono in la Cittá 

di Roma, se constituem como guias arqueológicos da cidade, e são considerados os 

responsáveis por formar, nos viajantes, ao longo de duzentos anos, a idéia da antiga Roma 

e constituírem uma referência para o desenvolvimento, até o século XVIII, da maior parte 

dos guias de viagem romanos.  Dezesseis anos depois da publicação destes dois livros, em 

1570, Palladio publica um breve parecer sobre problemas relativos à construção do duomo 

de Milão e I Quattro Libri dell´Architettura; já entre 1574-1575 escreve uma dedicatória e 
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introdução aos Commentari de Julio César e Discorso, Delle Legioni, dell´armi e 

dell´ordinanze di romani, sobre o exercito romano na versão vulgar de Francesco Baldelli, 

1574-1575.  

Em sua vasta obra escrita, certamente a que mais tem destaque é seu tratado, 

imensamente difundido dentro e fora da Itália: em 1578 é publicada na Espanha a tradução 

do primeiro livro com o título de Libro primero de la Arquitectura de Andrea Palladio. Que 

trata de los cinco Ordenes para fabricar y otras advertencias. Traduzido de Toscano en 

castellano por Francisco de Praves Architecto y Maestro Mayor de las Obras de su 

Magestad Al Excelentisimo Senor Gaspar de Guzmàn, Conde de Olivares. O texto integral 

será publicado pela primeira vez em outro idioma por Roland Fréart de Chambray em 1650 

com Les Quatre Livres de l’Architecture d’André Palladio. Em 1668 segue o The First Book 

of Architecture, by Andrea Palladio translated aut of italian: With an Appendix Touching 

doors and windows, by P. Le Muet Architect to the French Kink. Outras edições serão 

posteriormente publicadas: em 1682 na França, em 1698 na Alemanha, em Londres no ano 

de 1721, novamente na França no ano de 1726 e na Inglaterra em 1738.  

Na obra de Andrea Palladio é constante e claro o diálogo estabelecido entre o pensar e o 

fazer. Suas páginas se tornariam base para o estudo de sua arquitetura e sua arquitetura se 

tornaria base para o entendimento de seus escritos. Palladio organiza seus livros de forma 

clara. Faz isso tanto com seu tratado quanto com seu L’antichitá, no qual apresenta ao 

mesmo tempo noções sobre a vida, os usos e os costumes dos romanos e sobre alguns 

monumentos antigos. Este livro é uma descrição minuciosa e cuidadosamente detalhada de 

todas aquelas coisas que Palladio vira em suas viagens e desenhara em seus cadernos. 

Assim como o livro publicado em 1554, o Tratado também é organizado de forma clara e os 

livros que o compõem dividem-se da seguinte maneira: Livro I: Relaciona e trata dos 

fundamentos da arquitetura, montando um breve tratado das cinco ordens, além de falar das 

Logge, das Entradas, das Salas e dos Cômodos e de suas Formas, da Altura dos Cômodos, 
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das Maneiras das Abóbadas, das Medidas das Portas e Janelas, e das Escadas entre 

outras coisas; no Livro II Palladio trata da casa privada, propondo exemplos que, em sua 

maior parte, constituem projetos de sua própria autoria, trata dos palácios edificados na 

cidade e das villas projetadas para o campo, traz exemplos e comenta a casa dos antigos 

Romanos e Gregos; o Livro III aborda a arquitetura e engenharia pública e urbana, 

mostrando diversos projetos de pontes de sua autoria e apresentando também as praças e 

basílicas dos latinos e dos gregos; com o Livro IV é apresentada a arquitetura dos templos 

antigos existentes em Roma e também em outras cidades, dentro e fora da Itália, dando 

como exemplos aqueles edifícios visitados e re-visitados em desenho pelo autor em suas 

viagens. Coisas 

De todos os seus escritos talvez o mais emblemático seja o segundo livro de seu tratado, no 

qual, como já dito, o arquiteto utiliza-se de projetos próprios para ilustrar suas palavras. 

Neste livro de seu Tratado, ele apresenta uma série de 22 de seus projetos para casas de 

villa, 8 projetos para palácios na cidade e mais 7 projetos que segundo o próprio autor, por 

uma série de motivos, não foram executados. Texto e imagem, que compõem as páginas 

descritivas de cada um dos projetos, comparecem de maneira complementar para a 

descrição das obras: enquanto a planta nos fornece as medidas de largura e comprimento 

das diversas salas, as determinações de altura são descritas por seu texto, texto esse 

bastante regular, projeto após projeto, trazendo em primeiro lugar a descrição dos 

proprietários e famílias às quais pertencem, do lugar e suas características e posteriormente 

descrevendo os projetos em linhas gerais e fornecendo as medidas que o desenho não 

daria conta de informar. Essa descrição termina muitas vezes informando os nomes dos 

artesãos e artistas que trabalharam nas villas e nos palácios.  

Não é um tratado como o de Serlio, nem tampouco uma Regra, como a de 
Vignola, mas o relato de uma vida de estudo e de experiência, uma releitura 
crítica que o artista faz de sua obra com a mesma intenção de divulgá-la 
depois de tê-la naturalmente visto e corrigido. (ARGAN, 1992, p. 158) 
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Palladio não publica seus projetos exatamente como foram construídos, mas faz revisões e 

alterações utilizando-se de toda sua experiência, com a intenção de fazer com que sua obra 

possa ser lida como um todo, um conjunto de partes correspondentes entre si e com o todo, 

na busca de um ideal de beleza cuja definição  ele mesmo dá, no primeiro livro de seu 

tratado. 

A beleza resultará da bela forma e da correspondência do todo às partes, 
das partes entre si, e daquelas ao todo, de modo que os edifícios pareçam 
um inteiro e bem acabado corpo, no qual um membro ao outro convenha e 
todos os membros sejam necessários àquilo que se quer fazer. (PALLADIO, 
1570, L. 1, p. 6. Tradução nossa) 

É como se Palladio estivesse tentando criar uma correspondência não apenas entre o todo 

e as partes de projeto, mas entre os projetos, como se estes fossem as partes de um todo 

maior. Exemplo desta revisão são a villa Godi e o palácio Barbaran da Porto. A primeira é 

apresentada no tratado com a escada em sua fachada tomando toda a largura da loggia, o 

que dá à leitura da villa uma possibilidade maior de aproximação com a arquitetura romana 

antiga. O segundo é colocado no livro com uma simetria que o projeto original não tinha, 

com o terreno retificado e o portão centralizado na fachada. O arquiteto praticamente 

"redesenha" seus projetos para publicá-los no Tratado e faz isso para que cada parte 

mantenha com as outras relações proporcionais e correspondências formais e para que 

tenham uma relação de proporcionalidade nas três dimensões. Trabalha numa incessante 

busca de unidade, esforça-se para colocar na teoria algumas coisas que na prática não lhe 

foram possíveis. Trabalha quase como trabalhou na reconstrução dos monumentos antigos 

em seus desenhos, ora retirando elementos, ora adicionando-os, ora apresentando uma 

planta ora uma elevação, sempre em busca da mais perfeita condição de harmonia e 

simetria entre as partes, sem necessariamente apresentá-los exatamente como eram. Usa 

estes elementos em sua obra como palavras, na formação de frases, de estrofes, de 

diferentes sonetos.  
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4.2  ���� DA ESCOLHA E DA ANÁLISE DOS PROJETOS 

Como salientado no terceiro capítulo do presente trabalho, Andrea Palladio utiliza os 

elementos da arquitetura romana antiga como se estes fossem palavras usadas para 

elaborar frases distintas. Ao analisarmos cada um de seus projetos, podem ser encontradas 

novas frases e novas palavras resgatadas da arquitetura de Roma. Ao investigar e analisar 

qual o processo de projeto de Andrea Palladio, como ele utiliza esses elementos retirados 

da arquitetura antiga e de como pensa e compõe a cidade, apenas a leitura de seus textos 

não seria suficiente. É necessário olhar atentamente para os projetos por ele realizados e, 

em se tratando da cidade, imprescindível é a análise dos projetos construídos dentro dela. O 

elenco de edifícios citadinos considerado no âmbito desta investigação é propriamente 

aquele elaborado e definido pelo próprio arquiteto, no segundo livro de seu tratado, de 

maneira a eliminar qualquer dúvida em relação à autoria dos projetos. Considerando que as 

villas são construções realizadas em áreas rurais e, portanto destacadas do traçado urbano, 

dos edifícios postos no livro 2 do I Quattro Libri, será apresentada a seguir a análise dos 

cinco palácios projetados e construídos em Vicenza, procurando compor um quadro de sua 

produção vinculada à cidade: palácio Chiericati, palácio Porto, palácio Thiene, palácio 

Valmarana e palácio Barbaran da Porto.  

Escolhidos estes projetos tem-se a disposição os textos escritos pelo próprio arquiteto 

descrevendo cada uma de suas obras, bem com os desenhos trazendo as medidas 

“originais”. Ou seja, partiu-se de uma unidade criada pelo próprio Palladio entre as os 

diversos palácios para chegar à definição de qual elo estabelece esta unidade, quais 

elementos unem esta linha e qual linha os une com a cidade de Vicenza. 

4.3 ����   A CIDADE DE VICENZA 

O primeiro povoado do qual se tem notícia nos terrenos onde hoje é a cidade de Vicenza 

remonta ao primeiro milênio a.C.. Estudiosos consideram que a partir da primeira do 
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segundo século a.C. pode se falar de uma Vicenza romana, de uma cidade inicialmente 

pequena e modesta que se tornou com o passar do tempo mais rica e mais próspera depois 

de obter, no ano de 89 a.C., o direito latino e de ter sido elevada ao estado de municipium 

em 49 d.C. A forma de seu perímetro aproximava-se, segundo a tradição romana, de um 

quadrado e era provavelmente circundado por muralhas. O traçado citadino era marcado 

pelo decumanus maximus, que ia do lado sudoeste ao lado nordeste da cidade e passava, 

aproximadamente, onde hoje está o corso Palladio, a rua principal do centro histórico 

vicentino. Perpendicular ao decumanus corria o cardo maximus, de sul a norte 

aproximadamente. O cardo correspondia, segundo historiadores, ao traçado da atual rua 

Pescaria. Além destes dois eixos principais, decumani e cardines menores, os primeiros 

paralelos o decumanus maximus, os segundos paralelos ao cardo maximus, dividiam a área 

urbana em um reticulo bastante regular de insulae ou quarteirões edificados.  

Vicenza passou por várias épocas de expansão, por vários planos de ampliação de sua área 

de muralhas, sobretudo entre os séculos X e XVII, como mostra a figura a seguir. Na planta 

a linha pontilhada identifica as muralhas da alta Idade Média, realizadas aproximadamente 

entre os séculos X e XIII; a linha traço-ponto representa a chamada cinta scagliera, 

realizada pela família Scaglieri no século XIV; a linha contínua marca as muralhas 

venezianas, o século XV; a linha tracejada indica os últimos postos defensivos venezianos, 

dos séculos XV e XVI.  
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Mesmo com todas essas alterações ainda hoje, no conjunto de Vicenza, é possível afirmar 

que, sobretudo na implantação urbana, a influência romana deixou marcas indeléveis e 

perfeitamente reconhecíveis. É dentro do primeiro perímetro de muralhas que os palácios 

projetados por Andrea Palladio analisados a seguir concentram-se, na área hoje 

considerada o centro histórico da cidade.  

Os palácios analisados serão apresentados em ordem cronológica, com o texto e os 

desenhos a eles referentes publicados por Palladio no segundo livro de seu tratado, as 

plantas do atual estado dos edifícios e fotografias. Também será colocado, para cada 

Mapa da cidade de Vicenza com os traçados das muralh as 
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
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palácio, o trecho da Pianta Angelica representante o centro da cidade de Vicenza, com a 

localização da construção. A planta perspéctica de Vicenza, chamada de Angelica, foi 

realizada a partir de material recolhido por um grupo provavelmente dirigido por 

Giandomenico Scamozzi. O redator da versão final da planta é Giambattista Pittoni, um dos 

filhos de Girolamo Pittoni da Lumignano, sócio de Giovanni di Giacomo da Porlezza na 

oficina onde Palladio aprendera o ofício de cortador de pedras. A cuidadosa leitura deste 

desenho mostra claramente que, em 1580, ano de falecimento de Palladio e de redação da 

planta, alguns edifícios por ele projetados na cidade de Vicenza permaneciam apenas 

pedaços, enquanto outros nem haviam sido começados.  

É necessário aqui destacar que as dimensões originais da Angelica (aproximadamente 3 x 3 

metros, segundo informações fornecidas pela equipe do arquivo fotográfico do centro 

Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio) dificultam e em alguns casos 

impossibilitam uma clara leitura quando colocadas em um trabalho com a presente 

formatação. De qualquer forma, será apresentada a seguir a planta completa para uma 

leitura geral da mesma. Para cada palácio a opção foi apresentar apenas um trecho da 

planta para ter ao menos um panorama para a leitura da área circunstante o palácio em 

questão. A Angelica pode, desta forma, dar indicações do entorno dos palácios, dos 

edifícios vizinhos a eles já construídos e da dimensão e traçado das ruas para os quais suas 

fachadas olhavam. As indicações dos dois rios e do Corso Palladio são nossas. 
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Mapa da cidade de Vicenza – Pianta Angelica  
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
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4.4 ����  LOCALIZAÇÃO DOS PALÁCIOS                                                

DE ANDREA PALLADIO EM VICENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como se pode ver pelo mapa acima, os palácios estudados a seguir localizam-se todos na 

área correspondente ao atual centro histórico, no perímetro delimitado pelas muralhas de 

origem medieval. Nesse centro localiza-se também o palácio della Ragione, local onde os 

representantes da cidade reuniam-se para deliberar sobre assuntos de ordem política, 

econômica, bélica ou mesmo construtiva. Esse centro era, portanto, no século XVI, o 

coração da cidade, o lugar mais adequado para a construção de imponentes palácios que 

representassem a magnificência de seus comitentes.  

 

1. Palácio Thiene (1542) 
2. Palácio Iseppo Porto (1544)  
3. Palácio Chiericati (1550) 
4. Palácio Valmarana (1565) 
5. Palácio Barbaran da Porto (1569) 

4 5 1 

2 
3 
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4.5 �PALÁCIO THIENE 

 
Deste palácio Palladio escreve:  
 

Os desenhos que seguem são de uma fábrica em Vicenza do Conde 
Ottavio de’ Thieni e que havia sido do Conde Marc’Antonio, que lhe deu 
início. Esta casa situa-se no meio da Cidade, perto da praça, por isso 
pareceu-me ser boa coisa dispor algumas oficinas na parte que está voltada 
para a dita Praça - porque deve o Arquiteto ter atenção também ao que é 
útil ao fabricante, podendo-se fazer isso comodamente, onde o sítio é 
grande o bastante. Cada oficina tem acima de si um mezato para uso dos 
artesãos e acima estão os cômodos para o patrão. Esta casa é em Ilha, ou 
seja, circundada por quatro ruas. A entrada principal, ou porta mestra, tem 
uma loggia diante e está sobre a rua mais freqüente da Cidade. Na parte 
superior será feita a Sala maior, que sairá até o limite da loggia. Existem 
nas laterais outras duas entradas, que têm as colunas no meio, colocadas 
não tanto para ornamento, quanto para tornar o local superior seguro e 
proporcionar a largura à altura. Por estas entradas chega-se ao pátio que é 

Local Rua S. Gaetano 
Comitente Marcantonio e Adriano Thiene 
Ano de projeto 1542 (aprox.) 
Ano de construção 1542 – 1558 

Pianta Angelica – Localização do Pal. Thiene  
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
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circundado por loggie de pilastras, na primeira ordem rústicas e na segunda 
de ordem Compósita. Nos cantos estão os cômodos octogonais, que ficam 
bem seja por sua própria forma, como pelos diversos usos aos quais eles 
podem se acomodar. Os cômodos desta fábrica que agora estão 
terminados foram ornamentados com belíssimos estuques por Messer 
Alessandro Vittoria e Messer Bartolomeo Ridolfi e com pinturas por Messer 
Anselmo Canera e Messer Bernardino India Veronesi, não inferiores a 
nenhum de nossos tempos. Os Porões e lugares similares estão enterrados, 
pois esta fábrica está na mais alta parte da Cidade, onde não há perigo que 
a água seja obstáculo. (PALLADIO, 1570, L. 2, p. 12. Tradução nossa)  

 

 

 

 

 

Planta e corte do palácio Thiene  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Fachada do palácio Thiene  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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 Elevação do pátio interno do palácio  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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A família Thiene era uma das mais ricas, poderosas e sofisticadas de Vicenza e necessitava 

de um palácio adequado aos grandes eventos e à nobreza dos próprios hospedes. Ao 

mesmo tempo, como expoentes políticos de uma precisa facção da aristocracia italiana, 

desejam marcar com um palácio principesco o próprio papel na cidade. Com essa intenção 

Marcantonio e Adriano Thiene encomendam o projeto de um novo e grandioso palácio que 

deveria se ligar com o preexistente palácio do avô de Marcantonio, Lodovico, construído 

entre 1489 e 1490.  

O projeto data de 1542 e nas fachadas construídas é possível acompanhar o 

desenvolvimento das obras: naquela voltada para a rua San Gaetano está a data de 1556; 

na elevação do pátio, voltado para o norte, lê-se a data de1558. Adriano havia falecido em 

1550 e, com a morte de Marcantonio em 1560 e estando distante da cidade seu filho e 

herdeiro Ottaviano, os trabalhos de construção param e a parte do projeto construído 

permanece inalterada praticamente até os dias de hoje. Partindo da esquina entre as ruas 

San Gaetano e a ruela da Banca Popolare estão executados, na lateral norte da ruela um 

breve trecho, correspondente a duas janelas em dois andares e distinto da parede do 

palácio preexistente pelo nível mais alto da cornija; no lado oriental, na rua San Gaetano, 

um trecho maior, com átrio e portão e sete intercolúnios. No pátio estão executadas, no lado 

norte e leste, respectivamente, cinco e quatro passagens dos pórticos e das logge, além de 

duas menores aberturas com arquitraves no vértice nordeste.  

Palladio publica em seu tratado o projeto, mas Vincenzo Scamozzi levanta a dúvida, 

confirmada pelo inglês Inigo Jones em 1614, de que parte do projeto não foi elaborado pelo 

arquiteto padovano. É muito provável que a ideação do palácio deva ser atribuída ao 

experiente Giulio Romano o qual, desde o ano de 1523, estava em Mântua na casa dos 

Gonzaga, família com a qual os Thiene mantinham fortes relações, e que o jovem Palladio 

tenha sido responsável por acompanhar as obras e realizar detalhes do projeto, um papel 

essencial, considerando a morte de Giulio em 1546. É possível reconhecer no palácio 

elementos relacionáveis a Giulio e distantes da linguagem palladiana: o átrio de quatro 
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colunas é substanialmente idêntico àquele do palácio Te, assim como as janelas e a parte 

inferior das elevações que dão para a rua e para o pátio, enquanto as trabeações e os 

capitéis do piso nobre são definidos por Palladio.  

A hipótese da atribuição do palácio a Giulio Romano é reforçada pelo fato de o canteiro ter 

começado em 1542 e em dezembro do mesmo ano Romano ter passado duas semanas em 

Vicenza para uma consulta sobre as Logge da Basílica, projetadas por Palladio, e 

provavelmente neste momento fornece os desenhos gerais do edifício.  

O grandioso projeto apresentado por Palladio no segundo livro de seu tratado ocuparia um 

inteiro quarteirão de aproximadamente 54 x 62 metros, que o arquiteto compara a uma ilha e 

apresenta um aspecto extremamente maciço, sem nenhuma indicação a respeito dos 

edifícios preexistentes. O pavimento térreo eleva-se diretamente ao nível do solo e é 

revestido em toda a sua fachada por blocos de pedra rústicos, com arcos de reboco liso na 

parte superior das janelas. Acima destes são postos arcos constituídos por blocos de pedra. 

No andar nobre alternam-se frontões triangulares e circulares sobre as janelas, dando 

movimento à fachada. Entre as janelas são colocadas pedras lisas com juntas aparentes. 

No pavimento superior pilastras de ordem coríntia apoiadas sobre as pedras rústicas 

alongam o edifício no sentido vertical. Devemos destacar que as pilastras que são postas 

nos cantos tanto internos quanto externos da edificação fazem a virada do ângulo, dando a 

indicação, ao observador, da continuação da fachada. Para esta continuidade também 

contribui a cornija que corre sobre o capitéis das pilastras, unificando as elevações. Ainda 

segundo a publicação palladiana nos quatro cantos do palácio deveriam existir salas 

octogonais que, de acordo com o arquiteto, por sua forma seriam espaços agradáveis. Os 

porões e lugares semelhantes estão enterrados.  

O palácio Thiene é o primeiro edifício urbano de Palladio, posterior apenas à sua primeira 

ida a Roma e pouco se pode ver neste projeto da experiência daquela viagem. A 

composição é triádica. A fachada, o átrio e o pátio são zonas distintas que conservam cada 
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um, um próprio tema independente, embora possuindo motivos em comum. De qualquer 

forma torna-se bastante difícil afirmar até que ponto o palácio é palladiano e quanto dele é 

de autoria de Giulio Romano. 

Outro aspecto que dificulta a análise é seqüência de modificações não tão criteriosas 

operadas sobretudo a partir de 1872, quando a posse do palácio Thiene passou para o 

Banco Popular de Vicenza.  

Situação atual do palácio em planta  
 [Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Fachada do palácio. Esquina da rua San Gaetano com a  
ruela da Banca Popolare  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
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Detalhe da fachada  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Átrio de acesso ao pátio interno  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Detalhe da fachada  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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Vista do pátio interno  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Detalhe dos arcos do pátio interno  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
 

Vista dos arcos do pátio interno  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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4.6  ����  PALÁCIO PORTO 

 

Deste palácio Palladio escreve:  

Os desenhos que seguem são da casa do Conde Iseppo de’ Porti, família 
nobilíssima da dita Cidade. Esta casa olha sobre duas ruas públicas e por 
isso tem duas entradas, as quais têm quatro colunas para cada uma, que 
sustentam a abóbada e tornam o lugar acima seguro. Os primeiros 
cômodos são abobadados. A altura daqueles que estão ao lado das ditas 
entradas é estabelecida segundo o último modo da altura das abóbadas. Os 
segundos cômodos, ou seja da segunda ordem, têm tetos planos; e tanto os 
primeiros como os segundos daquela parte de fábrica que está feita, são 
ornamentados com pinturas e com estuques belíssimos de mão dos 
valiosos homens acima citados e de Messer Paolo Veronese Pintor 
excelentíssimo. O pátio circundado por pórticos, ao qual se chega de tais 
entradas por um corredor de ingresso, terá as colunas altas trinta e seis pés 
e meio, ou seja, tanto quanto a altura da primeira e segunda ordens. Atrás 
destas colunas estão pilastras largas de um pé e três quartos e espessas 

Local Rua Porti, 21 
Comitente Iseppo Porto 
Ano de projeto 1544 (aprox.) 
Ano de construção 1544 – 1552  

Pianta Angelica – Localização do Pal. Porto  
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
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um pé e duas polegadas, que sustentarão o piso da loggia superior. Este 
pátio divide toda a casa em duas partes: aquela da frente será de uso do 
dono e de suas mulheres e aquela de trás será para abrigar os forasteiros, 
para que aqueles de casa e os forasteiros fiquem livres de toda regra, 
aspecto para com o qual os antigos, especialmente os Gregos tiveram 
grandíssima atenção. Além disso, esta repartição servirá também no caso 
os descendentes do citado gentil homem quisessem ter seus apartamentos 
separados. Desejei colocar as escadas principais sob o pórtico, que 
correspondam à metade do pátio, para que aqueles que queiram subir 
sejam como obrigados a ver as mais belas partes da fábrica e, também, 
para que estando no meio possam servir a ambas as partes. Os porões e os 
lugares similares estão enterrados. Os estábulos estão fora do quadro da 
casa e têm a entrada por baixo da escada. O primeiro dos desenhos em 
forma grande é de parte da fachada e o segundo de parte do pátio. 
(PALLADIO, 1570, L. 2, p. 8. Tradução nossa) 

 
 
 
 
 

Planta do palácio Porto  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
 

Corte do palácio Porto  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Elevação do palácio  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Elevação do pátio interno do palácio  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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O palácio Porto, segundo alguns estudiosos, foi construído por Iseppo Porto à imitação do 

palácio que seus cunhados, Adriano e Marcantonio Thiene, haviam começado a construir 

num terreno não muito distante daquele. É considerada até mesmo a hipótese de que o 

casamento de Iseppo com Livia Thiene, na primeira metade dos anos 40, tivesse de alguma 

forma determinado a contratação de Andrea Palladio.  

A família Porto, assim como os Thiene, era uma das mais ricas e poderosas na cidade de 

Vicenza e muitos dos palácios dos membros da família localizavam-se na rua que ainda 

hoje leva seu nome. Para Iseppo, além de seu palácio de cidade, Palladio projetou, mais de 

trinta anos após a construção daquele, uma villa em Molina di Malo. A villa nunca foi 

construída, mas a distância temporal entre os dois projetos leva a crer que a relação deles 

fosse de grande amizade e não apenas de comitente e arquiteto.  

No presente palácio o arquiteto padovano consegue reunir a experiência advinda de suas 

viagens a Roma (duas até então) com a tradição vêneta. Assume nele o hábito vicentino de 

habitar o pavimento térreo e o faz mais alto, marcado na fachada por pedras lisas, 

trabalhadas em bugnato, com as juntas bastante marcadas. O acesso ao térreo se faz por 

um grande átrio com cobertura abobadada apoiada em quatro colunas tuscanico-dóricas, 

uma tentativa de aproximar o modelo veneziano de sala de passagem com o modelo 

vitruviano de átrio tetrastilos, que Palladio descreve no capítulo V do seu Secondo Libro. 

O grande átrio leva a um corredor que se abriria, segundo o desenho apresentado pelo 

arquiteto em seu tratado mas diversamente do que foi construído, sobre um pátio interno 

marcado por colunas compósitas cuja altura chegaria ao piso do ático. A estas colunas 

seriam justapostas internamente pilastras coríntias com a função de sustentar uma loggia 

contínua correspondente ao primeiro pavimento.  

Ao lado do átrio e do corredor são postos cômodos de diversos tamanhos, sempre 

proporcionais entre si, e as escadas de acesso ao pavimento superior.   
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Foi, deste palácio, executada apenas a parte correspondente à casa patronal, situada na 

frente do terreno. Não é possível, com isso, ter a leitura do projeto completo, como Palladio 

o desenhara, com sua planta tripartida: com o pátio interno, a grande escada que dava 

acesso à loggia superior e o corpo destinado aos hóspedes, que seria construído ao fundo, 

praticamente simétrico ao primeiro a não ser por duas alas laterais de forma trapezoidal. 

A fachada, assim como a planta, é tripartida: o pavimento térreo marcado pelo trabalho nas 

pedras assentadas sobre um embasamento de dupla saliência e revestimento em reboco 

liso, o pavimento superior com colunas jônicas, balaustres e janelas com frontões 

triangulares e circulares, e o ático, ritmado por pilaretes. A divisão entre o térreo e a base do 

pavimento superior é feita com uma cornija lisa que serve de base às semicolunas jônicas e 

aos balaustres dos balcões das janelas. Entre o primeiro pavimento e o ático acontece uma 

verdadeira e própria trabeação que dá apoio aos pilaretes superiores e dá unidade a toda a 

fachada.  

A rua onde este palácio está inserido faz uma curva justamente num ponto próximo ao 

terreno. Para poder manter a regularidade da planta e o caráter retangular dos cômodos, 

Palladio foge do alinhamento preestabelecido e recua o edifício em relação à calçada. 

Consegue, desta forma, fazer com que os cômodos sejam retangulares e proporcionais 

entre si. 

Ainda que a fachada esteja completa, conforme o desenho publicado por Palladio em seu 

tratado, a análise é dificultada pela ausência do pátio interno e do corpo posterior o palácio. 

Além disso ao longo dos anos várias adaptações e reestruturações foram nele feitas e 

pouco sobra da planta palladiana.  

 

 

 



A  C O N S T R U Ç Ã O  D E  U M A  C I D A D E  A T R A V É S  D E  S E U S  E D I F Í C I O S  
 

 

� 145 

 

 

 

Situação atual do palácio  em planta  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Perspectiva da rua Porti  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
 

Vista da fachad a 
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
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Detalhe da fachada  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Detalhe da fachada  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
 

Átrio de acesso ao pátio  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 
02/03/2007] 
 

Corredor entre o átrio e o pátio  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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4.7  ����  PALÁCIO CHIERICATI 

Deste palácio Palladio escreve:  
 

Em Vicenza, sobre a praça que vulgarmente é chamada a Ilha, o Conde 
Valério Chericato, cavalheiro e gentil homem honrado daquela cidade, 
fabricou segundo a invenção que segue. Esta fábrica tem na parte inferior 
uma loggia na frente, que toma toda a fachada. O pavimento da primeira 
ordem está elevado do solo cinco pés e isso foi feito seja para que 
pudessem ser colocados embaixo dele porões e outros lugares 
pertencentes à comodidade da casa, que não teriam sido possíveis se 
tivessem sido feitos totalmente enterrados, pois o rio não está muito 
distante, seja também para que as ordens superiores melhor gozassem do 
belo sítio diante. Os cômodos maiores têm suas abóbadas altas segundo o 
primeiro das alturas das abóbadas; os médios são abobadados a lunette e 
suas abóbadas são tão altas quanto o são aquelas das maiores. Os 
pequenos cômodos são estes também abobadados e são amezati. Todas 
estas abóbadas são ornamentadas com excelentíssimos compartimentos de 
estuque de mão de Messer Bartolameo Ridolfi, Escultor Veronês e com 

Local Praça Matteotti 
Comitente Girolamo Chiericati 
Ano de projeto 1550 
Ano de construção 1551 

Pianta Angelica – Localização do Pal. Chiericati  
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
 



 �  C A P Í T U L O  0 4  
 
 

 

148 

pinturas de mão de Messer Domenico Rizzo e de Messer Battista 
Venetiano, homens singulares nestas profissões. A sala está na parte 
superior, no meio da fachada e ocupa a parte mediana da loggia inferior. 
Esta chega com sua altura abaixo do telhado e, porque sai um pouco para 
fora, tem sob os Cantos as colunas duplas; de uma e de outra parte desta 
sala existem duas loggie, ou seja, uma por lado, as quais têm seus tetos, ou 
lacunari, ornamentados por belíssimos quadros de pintura e fazem 
belíssima vista. A primeira ordem da fachada é Dórica e a segunda é 
Jônica. (PALLADIO, 1570, L. 2, p. 6. Tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta do palácio Chiericati  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
 

Elevação do palácio Chiericati  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Parte da elevação do palácio  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Os desenhos deste projeto remontam ao ano de 1550 e o início dos trabalhos de construção 

data de 1551. O comitente deste projeto, Girolamo Chiericati, registra a seqüência das 

etapas de execução do edifício até o ano de 1557 em seu Libro dei conti. Girolamo foi, junto 

com o conde Giangiorgio Trissino, um dos maiores defensores da contratação de Palladio 

para o projeto das logge para a Basílica de Vicenza.  

O palácio Chiericati está localizado no fim do corso Palladio, na chamada Isola – a ilha – 

cujo nome deriva do fato de ser ladeada pelos rios Retrone e Bacchiglione, e que era 

utilizada como sede do mercado de gado e de madeira. Nesta área Girolamo herdara, em 

1546, uma série de velhas casas, mas o terreno era bastante estreito e o comitente pede ao 

Conselho citadino a permissão para a utilização de uma faixa de aproximadamente quatro 

metros e meio do solo municipal à frente de sua propriedade, de modo a poder realizar nele 

o pórtico da própria moradia permitindo, em troca, a circulação pública por esta área.  

O canteiro, com a permissão dada pelo Conselho, tem início em 1551 mas, com a morte de 

Valerio, em 1609, as obras foram interrompidas devido às dificuldades econômicas e ao 

enfraquecimento do impulso de renovação urbana pelos quais Vicenza passava. Do palácio, 

nesta época, estavam completos a ala meridional, correspondente aos três intercolúnios da 

esquerda, tanto do pórtico quanto da loggia, e o primeiro intercolúnio do corpo central, com 

a relativa porta-janela do piso superior. Estavam terminadas também a escada caracol 

secundária e a escada principal do lado sul. Além disso, estavam construídas as bases e 

aproximadamente um metro de colunas sobre elas.  

As obras foram retomadas por volta da década de 1670 e seguiram, de modo geral, o 

projeto palladiano. Nos séculos XVII e XVIII é progressiva a decadência da família Chiericati 

e a degradação do palácio. Entre os anos de 1838 e 1839 este foi vendido para a 

administração comunal, que passou a Giovanni Miglioranza o encargo de adequá-lo para 

que pudesse ser sede do Museu Cívico, ali inaugurado em 1855. Com esta intervenção 

foram refeitos os balaustres das portas-janelas, o teto do pórtico e das logge. 
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O terreno onde este palácio foi construído é bastante diferente dos outros nos quais Palladio 

projetou. O largo para o qual o palácio se abre, devido à sua proximidade com o porto fluvial 

e à confluência do rio Bacchilgione, à sua frente, com o rio Retrone, era o local onde, como 

já dito, acontecia o mercado citadino. As casas existentes neste terreno retangular e estreito 

foram demolidas em função da construção do palácio. Os lados maiores da propriedade, 

oriental e ocidental, voltavam-se o primeiro para a Ilha e o segundo para um pequeno pátio. 

Os lados menores permaneciam limitados pelas construções vizinhas. Para conferir ao 

palácio a majestade adequada, foi necessário impostar a estrutura no sentido longitudinal do 

terreno e, considerando a pouca profundidade do terreno e a necessidade de acrescentar 

área habitável ao edifício, Palladio fecha a parte central da loggia no pavimento superior 

para fazer dele um complemento à sala central.  

Em planta Palladio trabalha de forma simétrica, com o pórtico à frente, que leva para um 

vestíbulo que, por sua vez, se abre para o pequeno pátio posterior. Neste caso o arquiteto 

não trabalha, como em outros projetos, com um corredor entre o pórtico ou as logge e o 

vestíbulo e isso acontece justamente devido às dimensões do terreno. Também diferente 

dos outros projetos é a relação entre as plantas superior e inferior. O vestíbulo do térreo não 

chega a configurar uma sala, pois suas dimensões, sobretudo em profundidade, são 

bastante reduzidas. No pavimento superior a sala central, onde o senhor desempenhava as 

funções oficiais e realizava cerimônias, ocupa o espaço correspondente ao vestíbulo e mais 

uma parte da loggia. Aos lados da sala central são colocados cômodos menores e as 

escadas principais, retangulares, são postas de um e de outro lado da loggia posterior. No 

fundo do pequeno pátio interno estão colocadas duas pequenas escadas em caracol. 

Não apenas para proteger o palácio das freqüentes inundações e dos bois que eram 

vendidos no mercado, mas também para conferir-lhe a magnificência digna de um templo 

romano antigo, Palladio ergue-o sobre um pódio. Esta elevação serve-lhe para colocar, sob 

o pavimento térreo as cozinhas, os porões e outros lugares de serviço, que não poderiam 

ser postos totalmente enterrados devido ao nível pouco profundo do lençol freático. E ainda 
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utilizando os templos como referência, o arquiteto coloca uma larga escadaria na fachada 

para dar acesso ao pórtico. Nesta fachada trabalha com duas ordens sobrepostas, a inferior 

dórica e a superior jônica, abrindo a fachada, colocando-a como frente de um edifício de um 

Foro romano antigo. Sob a sala central são colocadas quatro colunas, segundo o próprio 

Palladio, com função estrutural, pelo fato da sala estar um pouco desalinhada em relação ao 

resto do corpo do edifício.  

A fachada que dá para o corso Palladio é formada, da esquerda para a direita, por dois 

arcos sobrepostos fazendo a virada do pórtico e da loggia, uma parede lisa na qual o 

arquiteto abre janelas e portas-janelas correspondentes aos espaços internos e novamente 

dois arcos sobrepostos, desta vez cegos. Estes remetem àqueles utilizados nos antigos 

pórticos romanos, mais especificamente àqueles do pórtico de Ottavia. 

Na elevação posterior do palácio, Palladio mostra toda sua habilidade ao adequar-se à 

primitiva e limitada profundidade do terreno. Ali coloca duas imponentes logge centrais 

sobrepostas, de ordem tuscanico-dórica no térreo e jônica no superior, ladeadas por 

paredes lisas, interrompidas em alguns pontos por janelas e pelas escadas principais 

simétricas. Nas laterais estão colocadas duas pequenas alas, encaixadas entre dois corpos 

curvos das escadas secundárias em caracol.   

Com essa intervenção se inicia uma requlificação da inteira área mercantil da Ilha, na qual o 

próprio Palladio trabalha, com a construção do palácio Piovene (demolido em 1818) e com 

propostas para a reforma do empório portuário.  
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Situação atual do palácio em planta  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Fachadas do palácio  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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Detalhe da fachada  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 
02/03/2007] 
 

Detalhe da fachada  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
 

Detalhe da fachada com a passagem pública  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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Detalhe das bases das colunas  
que sustentam a sala superior 
[Foto: CAPPELLO, 2005] 

Detalhe dos capitéis das  
colunas que sustentam a sala 
superior 
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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4.8 ����  PALÁCIO VALMARANA 

 
Local Corso Fogazzaro, 18 
Comitente Leonardo Valmarana 
Ano de projeto 1565 
Ano de construção 1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada posterior  do palácio  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Pianta Angelica – Localização do Pal. Valmarana  
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
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Deste palácio Palladio escreve:  

Também na anteriormente citada Cidade, os Condes Valmarana, Gentis 
homens honradíssimos, para honra própria, comodidade e ornamento de 
sua pátria, fabricaram  segundo os desenhos que seguem. Nesta fábrica  
não deixam faltar todos aqueles ornamentos que lhe são pedidos, como 
estuques e pinturas. Esta casa é dividida em duas partes pelo pátio no 
meio, em torno do qual está um Corredor, ou Poggiuolo , que leva da parte 
dianteira àquela traseira. Os primeiros cômodos são abobadados; os 
segundos têm tetos planos e são tão altos quanto largos. O Jardim que se 
encontra antes da entrada dos estábulos é muito maior que aquele que está 
assinalado, mas este foi feito tão pequeno porque de outro modo a folha 
não teria sido grande o bastante para incluir estes estábulos e assim todas 
as partes. E já é o bastante o que foi dito desta fábrica , sendo que, como 
também nas outras, pus nos desenhos as medidas da grandeza de cada 
uma das partes. (PALLADIO, 1570, L. 2, p. 16. Tradução nossa) 

 

 

Planta e elevação do palácio 
Valmarana 
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Parte da fachada do palácio Valmarana  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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O presente palácio é resultado de uma remodelação de estruturas preexistentes no terreno. 

Stefano Valmarana, em seu testamento datado de 1487, declara possuir uma casa com 

jardim nessa área. Essa propriedade foi vendida em 1495 por seu herdeiro, Benedetto, 

ignorando o testamento de Stefano. Os herdeiros de Benedetto conseguiram recuperar a 

propriedade em tribunal e, em 1565, Isabella Nogarola Valmarana certamente atendendo ao 

desejo do marido Giovanni Alvise, falecido em 1558, de contratar Andrea Palladio para a 

execução do mesmo, assina os contratos que dão início a esta obra. É necessário destacar 

que em 1549 Valmarana, junto com Girolamo Chiericati e Giangiorgio Trissino, apoiou o 

projeto palladiano para as logge para o palácio della Ragione em Vicenza.  

O projeto deste palácio, localizado no corso Antonio Fogazzaro, no lado nordeste da cidade, 

é datado de 1565, onze anos depois da última das cinco viagens de Andrea Palladio a 

Roma. Já na fachada aparecem as influências da arquitetura romana: ela é marcada por 

uma seqüência de seis pilastras de ordem compósita, gigantes, postas sobre altos plintos. A 

estas Palladio justapõe pequenas pilastras de ordem coríntia que chegam apenas até a 

cobertura do pavimento térreo e cuja trabeação é interrompida pelas pilastras maiores. Entre 

as pilastras estão colocadas as janelas dos dois andares e acima delas corre a trabeação 

que marca a fachada no sentido horizontal e que sustenta um ático ritmado por pilaretes. 

Nas extremidades são colocadas pilastras menores que sustentam grandes figuras de 

soldados em alto relevo que se apóiam nos edifícios vizinhos. As linhas horizontais da 

fachada ajudam a diminuir a sensação de desmedida altura que as pilastras gigantes 

poderiam proporcionar, considerando que o palácio foi construído numa rua bastante 

estreita.  

Devido à irregularidade do terreno, em planta os cômodos que estão posicionados na parte 

da frente do palácio, diferentemente do que foi apresentado por Palladio em seu tratado, são 

trapezoidais, artifício utilizado para conseguir adequar o projeto ao sítio e a construções 

preexistentes, sem desrespeitar o alinhamento pré-estabelecido dos edifícios já construídos 
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na rua, nem perder parte do terreno. Ao publicar seu projeto o arquiteto corrige o sítio, 

apresenta os cômodos retangulares como em todos os seus outros projetos.  

O grande portão colocado no centro da fachada abre-se para um corredor com cobertura em 

abóbada que leva um átrio aberto em direção ao pátio interno. A cobertura do átrio é 

sustentada por uma seqüência de colunas e funciona como balcão para o grande salão 

retangular do pavimento superior, que se posiciona paralelo ao pátio, provavelmente 

resultado da pouca disponibilidade de espaço. 

Outra diferença entre o projeto publicado pelo arquiteto e a construção é o aumento do 

edifício. Palladio imagina-o não apenas regularizado na planimetria, mas também dobrado 

em extensão, com um segundo para além do pátio. Este segundo corpo, assim como o 

primeiro, uma loggia, provavelmente sustentando um balcão para uma sala superior, e, 

dispostos aos lados desta, haveria uma série de cômodos retangulares simétricos, de 

diferentes medidas. Atrás dele haveria um jardim, para além do qual estaria um outro 

edifício que abrigaria os cômodos de serviço. A ampliação do palácio nunca foi realizada e 

nem mesmo pedida pelo herdeiro de Alvise Valmarana, Leonardo, que prefere adquirir os 

imóveis limítrofes a continuar a construção do palácio da família. 

Situação atual do palácio em planta  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
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Vista perspéctica do palácio  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Detalhe da fachada  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Vista da loggia do pátio interno  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
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4.9����PALÁCIO BARBARAN DA PORTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Local Rua Porti, 11 
Comitente Montano Barbarano 
Ano de projeto 1569 
Ano de construção 1570 - 75 

Detalhe  da fachada  
[Foto: CAPPELLO, 2005] 
 

Pianta Angelica – Localização do Pal. Barbaran da Porto  
[Fonte: BARBIERI; CEVESE, 2004] 
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Deste palácio Palladio escreve:  

Fiz ao Conde Montano Barbarano para um sítio seu em Vicenza a 
presente invenção, na qual, por razão do sítio, não mantive a mesma 
ordem de uma parte também na outra. Agora este Gentil homem 
comprou o sítio vizinho, e neste foi mantida a ordem em todas as 
duas partes; e, assim como numa parte estão os estábulos e lugares 
para serviçais, (como se vê no desenho), na outra estarão os 
cômodos que servirão para cozinha, lugares para mulheres e para 
outras comodidades. Já começou sua fabricação, e será feita a 
fachada segundo o desenho que segue em forma grande. Não incluí 
também o desenho da planta, de acordo com aquilo que ultimamente 
foi concluído, e de acordo com o qual foram feitas as fundações, por 
não ter podido mandá-lo entalhar em tempo de ser impresso. A 
entrada desta invenção tem algumas colunas, que sustentam toda a 
abóbada pelas razões já ditas. Da parte direita e da esquerda estão 
dois cômodos longos de um quadro e meio e, junto destes, outros 
dois quadrados e, além destes, dois pequenos cômodos. Do lado 
oposto à entrada há um corredor de ingresso, pelo qual se entra em 
uma loggia sobre o pátio. Tem este corredor de ingresso um 
pequeno cômodo de cada lado e acima mezati, aos quais serve a 
escada maior e principal da casa. As abóbadas de todos estes 
lugares são altas vinte e um pés e meio. A Sala superior e todos os 
outros cômodos têm tetos planos; só os pequenos cômodos têm as 
abóbadas altas quanto os tetos dos cômodos maiores. As colunas da 
fachada têm sob elas os pedestais e sustentam um poggiuolo no 
qual se entra pelo sótão. Não se faz a fachada neste modo (como 
disse) mas segundo o desenho, que segue em forma grande. . 
(PALLADIO, 1570, L. 2, p. 22. Tradução nossa) 
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Planta do palácio Barbaran da Porto  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
 

Elevação do palácio Barbaran da 
Porto 
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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Detalhe do átrio  
[Fonte: PALLADIO, 1570] 
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O palácio Barbaran da Porto está localizado no lado ocidental de rua Porti, com uma lateral 

voltada para a rua Riale, onde, ainda nos anos de 1563-64 existiam velhas casas 

pertencentes à família Barbaran: aquela de Montano, no cruzamento entre as ruas Porti e  

Riale, e aquela dos primos Giulio e Alessandro, em direção ao atual corso Palladio. Por volta 

de 1569, a pedido de Montano, Palladio assumiu o compromisso de estudar uma reforma 

que inicialmente dizia respeito apenas à habitação daquele mas que, nos primeiros meses 

de 1570, foi estendida também para a casa de Giulio e Alessandro, compradas por 

Montano. O nome do palácio remonta ao ano de 1664, quando a propriedade foi adquirida 

por Luigi da Porto, cujos descendentes dariam origem ao ramo Porto Barbaran.  

Devemos destacar, antes de tudo, que o palácio passou por uma série de reformas. No 

tardo Setecentos foram feitas alterações ao portão e às janelas do térreo; em 1820 bases 

foram colocadas sob as semiculunas inferiores devido ao rebaixamento do nível da rua; 

ainda no início do Oitocentos uma série de outras modificações e adaptações, várias 

consideradas por estudiosos inoportunas, aconteceram. Em 1979 o edifício foi adquirido 

pelo Ministério dos Bens Culturais e Ambientais e foi submetido a um cuidadoso processo 

de restauro visando sua conservação, concluído em 1994. Hoje é sede do Centro 

Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. 

Andrea Palladio utiliza na fachada deste projeto duas ordens de semicolunas, jônicas no 

pavimento térreo e compósitas no superior, e acima delas um ático marcado por pilaretes. 

Essa solução permitiu não apenas mascarar a assimetria que resultava da irregularidade do 

terreno, mas também reunir de maneira harmoniosa as estruturas das moradias 

preexistentes da família Barbaran. Nesse sentido Palladio desloca para a direita o portão 

que se abre para contra’ Porti e faz com que o alinhamento do edifício siga o traçado de 

contra’ Riale, resultando em uma abertura do ângulo reto na esquina entre as duas ruas.  

O arquiteto reveste a fachada do pavimento térreo com pedras trabalhadas em bugnato, 

revestimento no qual ficam evidentes as conexões entre as peças, referência às antigas 
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tradições romanas. Em meio a essas pedras Palladio recorta as aberturas das janelas do 

térreo. Alinhadas a estas últimas são colocadas portas-janelas no pavimento superior, sobre 

as quais o arquiteto coloca pequenos frontões, alternadamente triangulares e 

semicirculares.  

No átrio de ingresso Palladio trabalha com duas serlianas livres, que sustentam a abóbada 

em cruz, e uma serliana no muro do fundo, criando efeitos de luz quase cenográficos, 

diluindo assim a irregularidade da planta. Nas colunas das serlianas são postos capitéis 

jônicos, com quatro volutas angulares, que se tornariam modelos para a arquitetura local 

dos séculos seguintes.  

No pátio interno Palladio trabalha a loggia do lado esquerdo e o pórtico de entrada com 

colunas, assim como na fachada, jônicas no térreo e compósitas no superior. À direita do 

átrio a sala do pavimento térreo pertenceria a uma das preexistentes casas dos Barbaran. 

Isso explica a forma trapezoial da mesma. Mas nem a irregularidade do terreno e da planta 

nem a assimetria do posicionamento do portão na fachada aparecem no desenho que o 

arquiteto publica em seu tratado.  

 

 

 

 

 

 

 

 Situação atual do palácio em planta  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
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Vista perspéctica do palácio  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Detalhe da fachada  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Vista do pátio  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
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Átrio de acesso ao pátio  
[Fonte: www.cisapalladio.org. Acesso em 02/03/2007] 
 

Átrio de acesso ao pátio  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Colunas do  pátio  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
 

Detalhe do capitel d as colunas  
[Fonte: BELTRAMINI; PADOAN, 2000] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho procurou identificar a obra do arquiteto padovano Andrea Palladio quais as 

influências da experiência de suas cinco viagens à cidade de Roma e entender qual é o seu 

processo de projeto. Além disso, procurou estudar os palácios por ele projetados para a 

cidade de Vicenza para entender quais as semelhanças e as diferenças entre os mesmos e 

qual a relação deles com a malha citadina preexistente. 

Para isso no primeiro capítulo procurou-se descrever e analisar o contexto espaço-temporal 

no qual Palladio viveu, um contexto de mudanças econômicas, políticas e sociais, com o 

fortalecimento de uma nova classe social e a centralização cada vez maior do governo. Para 

além das mudanças socio-econômicas é um momento também de grandes mudanças 

culturais, momento em que a arquitetura passa a ser reconhecida como uma das artes 

liberales, representada por nomes como Brunelleschi e Alberti, entre outros. 
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Como colocado no segundo capítulo, são membros da nova classe social os principais 

comitentes de Palladio, que deram a ele a possibilidade de construir não apenas grandes 

edifícios mas um grande número deles: famílias como os Thiene, os Porto, os Barbaran, 

entre outras, são os principais incentivadores do trabalho do jovem arquiteto. Destaca-se 

aqui o nome do conde Giangiorgio Trissino, responsável pela formação de Palladio como 

arquiteto e pelas primeiras viagens do mesmo à cidade de Roma. Ao lado de Trissino está o 

humanista Daniele Barbaro, com o qual o arquiteto padovano vai a Roma e trabalha na 

ilustração da tradução do tratado de Vitrúvio.  O talento de Palladio é inegável, mas é 

inegável também que não foi apenas graças ao talento que seus projetos foram 

reconhecidos e imitados no mundo todo: encontrar um contexto favorável em uma cidade 

que, saída de uma guerra, precisava ser reconstruída, encontrar comitentes sedentos de 

mudanças e conhecer humanistas como Trissino e Barbaro que, além de acompanhá-lo nos 

estudos de arquitetura o apresentaram às famílias mais ricas e poderosas de Vicenza, são 

fatores que contribuíram a fazer do jovem cortador de pedras Andrea di Pietro dalla Gondola 

o arquiteto Andrea Palladio. 

Graças ao trabalho de ilustração da tradução do tratado vitruviano com Barbaro, Andrea 

pôde certamente estudar a fundo estes escritos, a ponto de traduzir as palavras do livro em 

imagens e utilizar as regras ditadas pelo arquiteto romano nos projetos de seus próprios 

edifícios, como a simetria, a proporção e o arranjo das partes das construções.  

Do tratado vitruviano Palladio também retira informações para completar os croquis que ele 

elabora das antiguidades romanas durante suas viagens à Cidade Eterna. Durante as 

viagens ele escreve dois livretos nos quais descreve não apenas os usos e costumes dos 

romanos, mas também muitos de seus monumentos e elabora inúmeros desenhos, 

sobretudo dos templos e das termas. Destes, retira elementos para a composição de seus 

próprios projetos. Elementos como colunas, capitéis, frontões, abóbadas e arcos 

reaparecem nos projetos palladianos tanto de palácios quanto de villas, como descrito no 

terceiro capítulo. 
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Os projetos de palácios palladianos para a cidade de Vicenza trazem muitos dos elementos 

da arquitetura romana antiga. No quarto capítulo foram estudados cinco destes palácios, 

aqueles que o próprio Palladio publicou em seu tratado de 1570: Thiene, Porto, Chiericati, 

Valmarana e Barbaran da Porto. O desafio que Andrea se propõe nestes projetos é aquele 

de conseguir unir os costumes vênetos com a tradição romana antiga e tudo isso 

respeitando construções preexistentes, alinhamentos pré-definidos e terrenos limitados por 

outros edifícios. 

Faz isso de maneira magistral. Os cinco palácios analisados apresentam elementos de 

projeto que se repetem, como o uso dos pátios centrais, a marcação do andar nobre, a 

tripartição da fachada no sentido horizontal com as trabeações e no vertical com a marcação 

das entradas, a simetria entre os corpos, a proporção entre os cômodos. A repetição dos 

elementos não se dá como imitação ou cópia, mas sempre como releitura: ora o pódio 

trazido dos templos romanos, utilizado para “elevar” o andar nobre, aparece sob forma de 

marcação de fachada, como no palácio Porto, ora aparece mais baixo, elevando todo o 

edifício do solo para protegê-lo, como no palácio Chiericati; as logge internas ora são 

colocadas entre dois cômodos, como no palácio Valmarana, ora circundam todo o pátio, 

como é o caso do palácio Porto e ora fazem parte do próprio pátio, como no projeto para a 

família Barbaran.  

Em todos os palácios a seqüência de cômodos é clara: entra-se neles por um portão que 

passa por um corredor ou um vestíbulo que levam à loggia que dá para o pátio, próxima da 

qual estão as escadas para o andar superior, o piso nobre, no qual está a sala central, o 

ponto focal de todo o projeto. Em boa parte dos seus projetos para as villas as escadas que 

levam ao salão principal estão colocadas na frente do edifício, posicionamento possibilitado 

pelas dimensões dos terrenos onde aquelas eram construídas e pela inexistência de 

impedimentos próximos, como ruas ou edifícios vizinhos. Estas escadas levam a logge, 

corredores, átrios ou vestíbulos, espaços pelos quais a passagem é obrigatória para chegar 
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ao grande espaço da casa, assim como nos antigos templos romanos eram obrigatória a 

ascensão pelas escadas e a passagem pelo pórtico para entrar no grande salão.   

Nos palácios, onde o espaço é limitado pelas dimensões do terreno e pelo alinhamento de 

ruas e edifícios contíguos, Palladio leva a escada para dentro da construção, tirando-a do 

eixo central e muitas vezes duplicando-a, mas mantém a seqüência que vai de espaços 

menores aos maiores para entrar no coração do projeto. Assim como nos templos o salão 

era o lugar de adoração dos deuses e de realização de rituais religiosos, nos palácios e nas 

villas a sala central é o lugar onde o dono recebe seus convidados, onde organiza 

cerimônias e recepções, onde ele tem a possibilidade de mostrar toda a sua riqueza e seu 

poder. 

Palladio atende às vontades e necessidades de comitentes em busca de magnificência e 

nobreza, criando para cada um deles um projeto diferente, com arranjos e características 

diferentes, mas com elementos que, como já dito, se repetem. Consegue criar, através do 

reuso e do rearranjo destes elementos como palavras numa frase, uma linguagem 

palladiana. Cria uma linguagem que tem sua origem na antiga Roma, nas palavras 

transcritas por Vitrúvio e nas palavras escondidas dentro das ruínas dos antigos edifícios. 

Começa a usar essa linguagem em seus primeiros projetos quase como uma criança que 

está aprendendo a escrever. Aos poucos essa linguagem é lapidada pelas exaustivas 

viagens, pelos incontáveis estudos, pelas observações que dão origem a inúmeros 

desenhos, e as palavras se tornam cada vez mais refinadas.  São essas as palavras que ele 

escreve em seu tratado e nas fachadas de seus palácios. São com essas palavras que ele, 

mesmo inconscientemente, gravará seu nome na história da arquitetura.  
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