
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 

 

 

 

 

 

Vagner Rodrigues de Moraes 

 

 

 

 

 

Um estudo das relações entre arte e ciência no Renascimento: 

a visão de Piero della Francesca sobre a perspectiva 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2014 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 

 

 

 

Vagner Rodrigues de Moraes 

 

 

 

 

Um estudo das relações entre arte e ciência no Renascimento: 

a visão de Piero della Francesca sobre a perspectiva 

 

 

 

MESTRADO EM HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca 

examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de 

MESTRE em História da Ciência, sob 

orientação da Profa. Dra. Maria Helena 

Roxo Beltran. 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 



 
 

Agradecimentos 

 

À minha orientadora, Profa. Dra. Maria Helena Roxo Beltran, por todo o 

apoio no desenvolvimento deste trabalho, os conselhos e ensinamentos para 

que fosse possível sua finalização e por sua amizade. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, pelo apoio financeiro, possibilitando os desenvolvimentos dessa 

pesquisa. 

 

Aos professores Doutores Fumikazu Saito e Carla Bromberg, por 

participarem da Banca de Qualificação, pelas críticas e sugestões ao trabalho. 

 

Aos professores do Programa de Estudos Pós Graduados em História 

da Ciência, pelas discussões, conhecimento compartilhado e pelo crescimento 

profissional e pessoal. 

 

Ao Centro Simão Mathias de Estudo em História da Ciência, pelo apoio 

e ajuda na pesquisa por documentos necessários a esta pesquisa. 

 

Aos grupos de pesquisa ‘História da Ciência e Techné’ e ‘História da 

Ciência e Ensino’, pelas discussões e textos enriquecedores, que contribuíram 

de forma significativa com o desenvolvimento desse trabalho. 

 

Aos meus pais, irmãos e amigos, pela paciência incondicional e pela 

força no decorrer e finalização deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumo 

 

Autor: Vagner Rodrigues de Moraes 

 

Título:  

Um estudo das relações entre arte e ciência no Renascimento: a visão de Piero 

della Francesca sobre a perspectiva 

 

O estudo sobre as distorções criadas ao se tentar representar figuras 

tridimensionais em planos bidimensionais, como em quadros e afrescos, trouxe 

a problemática de como se poderiam reduzir tais distorções do ponto de vista 

óptico, geométrico e fisiológico.  

Olhando para a perspectiva estudada durante o Renascimento por Piero 

della Francesca (c.1420 – 1492), pretendeu-se entender o que este autor 

compreendia por distorção e como a solucionou. 

Piero della Francesca foi pintor e destacou-se por apresentar uma 

postura revolucionária quanto aos princípios estéticos. Realizou investigações 

sobre questões pictóricas, geométricas e arquitetônicas. Dos tratados que 

escreveu, conservam-se apenas três, sobre perspectiva (De Prospectiva 

Pingendi), geometria (Libellus de Quinque Corporibus Regullaribus) e 

aritmética (Trattado d’Abaco).  

Para alcançar as respostas à problemática citada no primeiro parágrafo 

foram usados como documentos a edição crítica aos cuidados de Nicco-Fasola 

de De Prospectiva Pingendi e, como bibliografia secundária, livros e artigos 

sobre a sociedade em que tal teoria estava inserida, sobre os escritos de óptica 

e de arte desenvolvidos e estudados no século XV, aos quais Piero della 

Francesca, muito provavelmente, teve acesso. 

 

Palavras-chave: História da Ciência; Piero della Francesca; Perspectiva; 

Óptica; Distorção. 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Author: Vagner Rodrigues de Moraes 

 

Title:  

A study of the relationship between art and science in the Renaissance: Piero 

della Francesca on perspective 

 

The study of the distortions created to represent three-dimensional 

figures in two-dimensional planes, as in paintings and frescoes, brought up the 

issue of how such distortions could be reduced from the optical, geometric and 

physiological points of view. 

Focusing on perspective as studied during the Renaissance by Piero 

della Francesca (c.1420 - 1492), this research aims to understand what the 

author meant by distortion and how he had solved it. 

Piero della Francesca was a painter and also an art theorist, who 

promoted changing in aesthetic principles. Besides, he conducted research on 

pictorial, geometric and architectural issues. Of all the treatises he had wrote, 

only three are conserved, on perspective (De Prospectiva Pingendi), on 

geometry (Libellus of Quinque Corporibus Regullaribus) and on arithmetic 

(Trattado d'Abaco). 

To achieve such responses we have used as documents, the critical 

edition made from Nicco-Fasola of De Prospectiva Pingendi and, as a 

secondary bibliography, books and articles about the society in which such 

theory was inserted, on the writings of optical and art developed in the fifteenth 

century, that Piero della Francesca, most likely, had accessed. 

 

 

Keywords: History of Science; Piero della Francesca; Perspective; Optics; 

Distortion. 
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Introdução 

 

Estudos sobre perspectiva têm sido feitos nas mais diversas direções. 

Panofsky escreveu sobre a perspectiva, seu histórico, como foi estudado e 

visto em diversas civilizações, desde os gregos até os dias de hoje. Traz o 

contexto histórico dentro de cada época, mas sua principal preocupação é 

descrever a perspectiva do ponto de vista da arte e da filosofia1. Por outro lado, 

Field, analisou em diversos artigos os trabalhos de Leon Battista Alberti e Piero 

della Francesca, além de tratar sobre a função do artesão no Renascimento, 

em um de seus livros2. Tanto no livro quanto no artigo, há uma descrição dos 

ramos da sociedade e de que forma influenciou nos trabalhos, mas em um de 

seus artigos em que trabalha a distorção nas bordas dos quadros e afrescos 

pintados, ela faz uma análise geométrica, mas não fisiológica e nem 

anatômica, da visão e tenta entender, usando a álgebra e a geometria de hoje, 

quais eram as ideias de distorção que Piero della Francesca tinha em seu 

tempo3.  Poderia citar ainda Birgit Laskowski4 e Carlo Ginzburg5, que estão 

mais interessados em analisar as obras de Piero della Francesca e suas 

relações no campo das artes ou Roberto Longhi6, que, além de escrever uma 

biografia, analisa como este homem se desenvolveu e sua importância para a 

sociedade por meio de seus trabalhos e ideias. Assim, a análise historiográfica 

indica que as ideias de Piero della Francesca sobre a perspectiva não têm sido 

consideradas dentro de tendências atuais nas pesquisas em História da 

Ciência.7 

De fato, diversas pesquisas e estudos já foram realizados sobre os 

desenvolvimentos da perspectiva, em diferentes épocas, sob olhares distintos. 

Este trabalho, no entanto, tem por objetivo estudar a ideia de distorção na 

perspectiva e seu desenvolvimento teórico e prático no século XV, mais 

especificamente nos estudos de Piero della Francesca, suas aplicações em 

quadros e afrescos e as relações com os conhecimentos de ciência daquela 

                                                      
1
 Panofsky, Perspective as Symbolic Form. 

2
Field, Renaissance and revolution. 

3
 Field, “Piero”,  66-90. 

4
 Laskowski, Piero. 

5
Ginzburg, Investigando Piero.  

6
Longhi, Piero. 

7
 Alfonso-Goldfarb et al, “A historiografia contemporânea”, 49-73.  
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época. Para tanto, procurou-se enfocar as três esferas de análise em História 

da Ciência.8 

Assim, no Capítulo I foram abordados estudos sobre a vida de Piero 

della Francesca, a qual família pertenceu e que tipo de educação recebeu. 

Além disso, apresentam-se alguns dos seus principais trabalhos realizados e 

direcionados a pessoas importantes dentro de uma sociedade de mudanças 

intensas, enfocando, dessa forma, a esfera de relações entre ciência e 

sociedade. 

 Piero della Francesca era filho de um importante curtidor e sapateiro em 

Borgo San Sepolcro, cidade onde nasceu. Não há registros sobre sua infância 

e, mesmo em idade adulta, poucas são as informações que conseguimos obter 

por meio de biografias que chegaram aos dias de hoje, como a de Roberto 

Longhi, por exemplo, e a de Giorgio Vasari, escrita à sua época. 

Sabe-se que Piero della Francesca realizou seus estudos na Escola do 

Ábaco e que esta tinha por objetivo ensinar seus aprendizes a realizar cálculos 

para resolver problemas práticos, em sua maioria. Nessa escola era ensinado o 

que podemos chamar de ‘aritmética comercial’, câmbio entre diferentes 

moedas e geometria, quase sempre voltada à aplicação em agrimensura. 

Por volta dos 15 anos, Piero della Francesca iniciou seus estudos em 

pintura, tendo como mestre Domenico Veneziano, uma pessoa ilustre e já 

renomada nesta área. Seus primeiros trabalhos como pintor foram realizados 

para as paróquias locais em sua cidade natal, Borgo San Sepolcro, mas, 

posteriormente, foram destinados a pessoas mais importantes, tais como 

Federigo da Montefeltro, duque de Urbino, e Sigismondo Malatesta, duque de 

Rimini. Concomitantemente à produção pictórica, realizou estudos em diversas 

áreas, os quais culminaram em três tratados que chegaram a nós atualmente. 

O primeiro deles foi o Trattado d’Abaco; o segundo, De Perspectiva Pingendi, o 

qual nos propomos analisar sob o olhar dos conhecimentos de Óptica 

geométrica, fisiológica e anatômica de Piero della Francesca. O terceiro foi 

Libellus de Quinque Corporibus Regullaribus, um tratado sobre corpos 

geométricos regulares, em que apresenta um estudo mais profundo de 

geometria.  

                                                      
8
 Alfonso-Goldfarb, “Documentos”, 5-9. 
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No Capítulo II, enfocando também a esfera ciência e sociedade 

juntamente com vista à análise epistemológica, foram abordadas relações entre 

arte e ciência, conhecidas e criadas no século XV, período em que Piero della 

Francesca viveu. Por meio dessas relações e de um entendimento sobre as 

concepções que Piero della Francesca tinha sobre a arte e a ciência de sua 

época, buscamos entender quais de seus conhecimentos em pintura e em 

Óptica geométrica, anatômica e fisiológica lhe possibilitaram construir sua 

teoria da perspectiva, de modo que realizasse um entrelaçamento entre os 

conhecimentos que chegavam até ele.  

A análise do tratado De Prospectiva Pingendi foi realizada a partir de 

possíveis teorias da visão e conhecimentos em geometria que chegaram até 

Piero della Francesca, por meio de seus contatos na área da pintura e com 

familiares e amigos. Os estudos sobre essas teorias e a sua aplicação no 

trabalho com pinturas trouxeram à tona a problemática a respeito da distorção 

das bordas nas pinturas realizadas por Piero della Francesca em quadros e 

afrescos, de que forma ele entendia tal distorção e por que a resolução desse 

problema lhe era tão importante. 

 No Capítulo III buscamos desenvolver uma análise epistemológica 

específica do conceito de distorção que Piero della Francesca abordou em seu 

tratado De Prospectiva Pingendi, quando representava figuras tridimensionais 

em planos bidimensionais, quais foram os problemas encontrados e de que 

forma o pintor solucionou tal problema.  

 Para Piero della Francesca, a questão da distorção estava intimamente 

ligada ao seu trabalho com pinturas e com a construção de sua teoria da 

perspectiva. Além disso, a resolução desse problema lhe traria um 

reconhecimento não somente como pintor, mas também como geômetra e 

homem erudito. Haveria, ainda, uma possibilidade de elevar seu status social, 

político e cultural a partir do prestígio do seu trabalho por pessoas importantes 

na região da península itálica e, posteriormente, em outros locais próximos.  

Assim, neste trabalho, procuramos mostrar Piero della Francesca como 

homem de sua época, ligado à arte e à ciência de seu tempo. 
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CAPÍTULO I: Piero della Francesca em seu tempo 

 

Piero della Francesca cresceu e se desenvolveu em meio a uma 

sociedade com muitas mudanças no campo social, cultural e político. Assim, é 

esperado que tal meio o tenha influenciado em sua formação intelectual, 

política e social. Não há muitos documentos referentes à sua vida quando 

criança e, mesmo quando adulto, sua presença se restringia às cartas e 

poucas biografias que começavam a aparecer naquele período.  

Hoje encontramos, mesmo que de forma escassa, alguns dados 

importantes sobre Piero della Francesca em alguns dicionários de biografia,9 

nos quais podemos verificar informações básicas e sucintas sobre a vida do 

autor e referências de biografias mais detalhadas, realizadas por outros 

especialistas, não somente na vida de Piero della Francesca, mas também em 

suas obras10. Além disso, Giorgio Vasari (1511 – 1574) escreveu, em seu Vidas 

dos Artistas, notas sobre a vida de Piero della Francesca, sendo estas, 

informações consideradas importantes, já que Vasari viveu em um período 

próximo ao de Piero della Francesca.11  

 Piero dei Franceschi nasceu em Borgo San Sepolcro, entre 1410 e 1420, 

filho de Benedetto, sapateiro e curtidor, e de Romana di Perino da Monterchi.12 

Não há registros de que tenha começado os estudos em ciência em sua 

infância ou adolescência. Sabe-se que foi enviado à Escola do Ábaco para se 

instrumentalizar, de forma a tornar-se apto a herdar os negócios do pai, que 

era um mercador conhecido em seu tempo, em sua cidade natal. O fato de ter 

sido enviado à Escola mostra que a família de Piero della Francesca tinha 

condições financeiras razoáveis. 

 A educação na Europa era, em grande parte, oferecida em 

Universidades e Escolas do Ábaco, dirigidas, em sua maioria, por pessoas 

ligadas à Igreja. Boa parte das Universidades na península itálica estavam 

estabelecidas por volta do século XIV, quando a riqueza existente nessa região 

passou a exigir maior preocupação com o rigor na educação. Inicialmente, elas 

                                                      
9
 Wightman, Piero, 114-5. 

10
 Longhi, Piero. 

11
 Vasari, Vidas, 274. 

12
 Longhi, Piero, 292. 
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ofereciam a formação em três cátedras: leis, teologia e medicina. A essas se 

juntaram, ao longo dos anos, as de retórica, filosofia e astronomia.13  

 A Escola do Ábaco foi criada, provavelmente, por guildas e autoridades 

municipais, principalmente, com o intuito de ensinar o que podemos entender 

como sendo uma ‘aritmética comercial’. Tais escolas pareciam ser 

responsáveis pelo ensino de habilidades matemáticas ligadas ao comércio 

entre as diversas regiões e ao câmbio de diferentes moedas que circulavam 

naquelas terras. Não havia o estudo de muita geometria e, quando isso ocorria, 

estava ligado aos estudos de agrimensura de terras para cobrança de 

impostos.14 

 As pessoas responsáveis pelo ensino nas Universidades ainda eram 

aquelas ligadas à Igreja, pois não era fácil que tal desvinculação acontecesse 

imediatamente. Com o tempo, os humanistas passaram a ocupar posições de 

destaque dentro desses ambientes, de forma a levar suas crenças e 

conhecimentos aos alunos, com o objetivo de divulgar suas ideias. Nobres e 

ricos mercadores incentivavam o florescimento e o desenvolvimento dessa 

cultura. Federigo da Montefeltro (1422 – 1482), duque de Urbino, por exemplo, 

investia parte de suas riquezas, na compra de manuscritos, trazendo 

conhecimentos da Antiguidade, tendo encomendado muitas traduções do 

grego e comentários importantes. Conhecia as obras platônicas e aristotélicas 

e deixou-as para seus herdeiros. Os Sforza também se dedicaram à erudição e 

ao mecenato. O mecenato era uma forma de patrocinar e divulgar os 

conhecimentos antigos e contemporâneos, contribuindo para o seu 

desenvolvimento naquela época. Senhores de terras, duques e tiranos 

contribuíam financeiramente para a produção do conhecimento intelectual em 

seus territórios.15 

 Quanto à iniciação de Piero della Francesca na pintura, não há 

documentos que a registrem, mas é muito provável que tenha acontecido em 

Florença, quando ele tinha por volta de quinze anos, época em que os estudos 

de perspectiva de Filippo Brunelleschi (1377 – 1446) e Leon Battista Alberti 

                                                      
13

 Burke, O Renascimento, 69-70. 
14

 Field, “Alberti, the Abacus and Piero”, 73-4. 
15

Buckhardt, A cultura do Renascimento, 212-18.  
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(1404 – 1472) apareceram na mesma cidade.16 Logo, é de se supor que Piero 

della Francesca tomou lições de pintura entre 1430 e 1440. Outro fato que 

também mostra essa possibilidade é o de que, por volta de 1439, uma carta do 

hospital de Santa Maria Novella se refere aos pagamentos feitos a Domenico 

Veneziano17 (c.1410 – 1461) pelas pinturas no coro de Sant’Egídio, e aparece 

na margem do documento a seguinte nota: “Pietro di Benedetto do Borgo em 

San Sepolcro está com ele”.18 

 Durante sua estada em Florença, Piero della Francesca teve contato 

com algumas pessoas influentes no meio artístico. Entre elas estava Domenico 

Veneziano, conhecido como seu mestre e que, talvez, o tenha iniciado no 

mundo da pintura. Mas, Piero della Francesca também teve influência de 

outros artistas que surgiam no cenário cultural, não somente em Florença, mas 

em outros lugares que frequentou, como, por exemplo, Veneza e Roma. 

Ademais, toda influência do Da pintura, de Leon Battista Alberti, trouxe o 

pensamento sobre como aplicar a perspectiva, os estudos de Óptica e o 

trabalho com as cores. Coube a Piero della Francesca estudar, examinar e 

relacionar os conhecimentos que lhe eram transmitidos sobre os antigos, 

juntamente com os estudos realizados em seu tempo, por ele e por outros 

artistas importantes, de tal modo que fosse possível dar forma ao seu trabalho 

e ao seu refinamento posterior.19
  

 Àquela época, algumas cidades começariam a se tornar importantes 

devido ao seu desenvolvimento social. Florença, por exemplo, no século XIV, 

começou a mostrar consciência política, desenvolvimento humano e liberdade 

intelectual por meio de suas atividades, o que acontecia em pouquíssimas 

cidades nessa época.20 A personalidade dos indivíduos foi se tornando cada 

vez mais rebuscada. O mercador e o estadista florentino, por exemplo, eram 

também versados em línguas clássicas, homens considerados humanistas, que 

                                                      
16

 Vasari, Vidas, 274-5. 
17

 Sobre Domenico Veneziano, vide Pope-Hennessy, John; “The early style of Domenico Veneziano”, The 
Burlington Magazine, Vol. 93, No. 580 (Julho, 1951): 216-221+223. 
18

 Longhi, Piero, 293. 
19

 Ibid, 34. 
20

 Burckhardt, A cultura do Renascimento, 98-110. 
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liam obras traduzidas e modificadas de Aristóteles. Até mesmo as filhas de 

alguns deles recebiam uma educação considerada de alto nível.21 

  Assim como houve um crescimento da valorização do indivíduo, também 

houve a valorização de seus escritos e estudos. Estudiosos e pensadores, 

romanos ou gregos, que eram considerados importantes para a construção da 

cultura, tinham seus escritos, ou traduções, preservados. Muitas cópias eram 

feitas a pedido de governantes dos Estados, com o intuito de elevar seu status 

social.22 

Então, nesse tempo, deu-se a formação de grandes bibliotecas, 

particulares em sua maioria. Montefeltro realizou grandes investimentos em 

sua biblioteca. Esse espaço onde ele se dedicava à contemplação e leitura de 

escritos e pinturas, assim como às artes liberais, era conhecido como studiolo, 

um espaço ao qual poucos tinham acesso23. A formação dessas bibliotecas só 

foi possível devido à presença de muitos compiladores, cujo ofício tinha o 

objetivo de preservar e passar adiante os trabalhos dos gregos. Entre esses 

compiladores estavam os scrittori, que eram copistas versados em grego e 

latim. Eles eram poucos e, portanto, mão de obra cara. Havia também os 

copistas comuns, que apenas faziam cópias de escritos já traduzidos, eles 

eram mão de obra barata e estavam interessados em complementar suas 

rendas com este tipo de trabalho.24 

Piero della Francesca, além de estudar na Escola do Ábaco e de, 

posteriormente, iniciar suas atividades na pintura, também era versado em 

latim, já que era necessário dominar tal língua para ter acesso a escritos e 

traduções dos antigos e aos estudos de ciência de sua época. Tais 

conhecimentos eram traduzidos não para a língua vernácula, mas para o latim, 

na maioria das vezes, em respeito à Antiguidade e com o objetivo de alcançar 

seus leitores, que não eram o público em geral, mas pessoas elevadas 

intelectualmente, capazes de entender e talvez transformar o conhecimento 

contido nesses escritos. Outro motivo para terem sido escritos em latim e não 

em língua vernácula se deu devido à não formalização da língua vernácula; 

dentro da própria península itálica havia dialetos. Os escritos lombardos, os 

                                                      
21

 Ibid, 145-150. 
22

 Ibid, 165. 
23

 Clough, “Art as Power”, 25-9. 
24

 Burckhardt, A cultura do Renascimento, 190-4. 
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venezianos e os napolitanos, ainda que toscanizados, não eram entendidos 

pelos florentinos em algumas ocasiões. Com o tempo, o dialeto toscano foi se 

tornando a base da nova língua na península.25 É importante que fique claro 

que existiam outros motivos para que usasse o latim e não a língua vernácula 

nos escritos, além dos já citados. Podemos observar ainda que, além de 

diferenças referentes à língua, havia também diferença na composição de 

tratados quanto aos objetivos e ao leitor que se pretendia atingir.  

Após ter realizado seus primeiros estudos na Escola do Ábaco e sua 

iniciação em pintura, Piero della Francesca começou a elaborar seus trabalhos. 

Uma das primeiras pinturas, feita em têmpera sobre madeira, O Batismo de 

Cristo (fig. 1), foi realizada em sua cidade natal, Borgo San Sepolcro, por volta 

de 1442. É importante lembrar as restrições existentes ao se encomendar tal 

trabalho: Piero della Francesca estava começando a pintar, ainda não possuía 

o status de mestre; precisava oferecer garantia de durabilidade do material 

utilizado (madeira, tintas etc); devia realizar a maior parte da obra, uma 

exigência do contratante.26 Depois de terminada tal tarefa, outros trabalhos 

foram sendo solicitados e reconhecidos por nobres e pessoas de prestígio em 

Borgo San Sepolcro, Urbino, Ferrara e Rimini, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25

 Burckhardt, A cultura do Renascimento, 342.  
26

 Longhi, Piero, 294. 
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                  Fig. 1: Batismo de Cristo, déc. 1450, têmpera sobre madeira, 167 x 116 cm, National Gallery, Londres. 
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Concomitantemente aos trabalhos de pintura, Piero della Francesca 

desenvolveu seus estudos. Por volta de 1460, provavelmente, teve contato 

com alguns escritos dos antigos que chegaram às suas mãos. Um dos escritos 

aos quais Piero teve acesso foi uma cópia do manuscrito dos trabalhos de 

Arquimedes. Ao consegui-lo, ele decidiu traduzi-lo para o latim, num 

manuscrito, inclusive copiando metodicamente as figuras geométricas contidas 

no original, o que mostra suas habilidades em grego e latim, bem como em 

desenho geométrico. Piero della Francesca escreveu, transcreveu, editou e 

ilustrou pelo menos sete manuscritos, sendo quatro deles dedicados ao tratado 

De Prospectiva Pingendi. O interessante é descobrir de que modo ele teve 

acesso àquele manuscrito de Arquimedes. Em meio à construção do 

conhecimento de Piero della Francesca está Francesco dal Borgo, filho de um 

casamento de uma tia paterna de Piero della Francesca. No início dos anos 

1450, Francesco dal Borgo era um notário papal e, além disso, servia a Nicolau 

V em diversas funções, entre elas a de tesoureiro e copista de escritos 

antigos.27
 

 Assim, podemos observar que Piero della Francesca conhecia quem 

poderia ter acesso a documentos importantes na época, pois, como copista, 

Francesco dal Borgo, seu primo, participava da transcrição de manuscritos com 

o intuito de reavivar o conhecimento dos antigos. Por exemplo, sabe-se que, 

por volta de 1458, Francesco encomendou de um escriba a cópia da Óptica de 

Euclides a partir de uma versão árabe.28 

 Em meio aos contatos com esses escritos, traduções e compilações, 

Piero della Francesca escreveu tratados, dos quais três são conhecidos 

atualmente, são eles Trattado d’Abaco, De Prospectiva Pingendi e Libellus de 

Quinque Corporibus Regullaribus, nessa ordem. O Tratado d’Abaco descreve 

cálculos que deveriam ser aprendidos pelos mercadores, ou seja, ele traz 

noções de aritmética comercial e mercantil, alguns comentários sobre álgebra e 

ao final, também, sobre geometria. Este último tema aparecerá mais 

profundamente no Libellus de Quinque Corporibus Regullaribus. Disso, supõe-

se que aquele tratado tenha sido escrito antes deste e que tenha sido o 

primeiro deles, já que os registros de seus estudos aparecem nos primeiros 

                                                      
27

 Banker, “A manuscript of”, 165. 
28

 Ibid, 167. 
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anos em que esteve na Escola do Ábaco. O De Prospectiva Pingendi foi escrito 

entre o Tratado d’Abaco e o Libellus de Quinque Corporibus Regullaribus e 

nele se encontra um estudo sobre perspectiva e de que forma o pintor poderia 

usá-la para realizar seu trabalho; este tratado foi concluído antes de 1482, já 

que foi dado de presente ao duque de Urbino, Federigo da Montefeltro, para 

que este o colocasse em sua biblioteca. O duque faleceu no mesmo ano. O 

último tratado que temos conhecimento atualmente é o Libellus de Quinque 

Corporibus Regullaribus, sobre corpos geométricos regulares, que traz uma 

ligação com os estudos iniciais de geometria presentes no Trattado d’Abaco, 

mas com maior profundidade nos argumentos sobre suas afirmações. Este 

último tratado foi dado a Guidobaldo da Montefeltro (1472 – 1508), filho de 

Federigo, entre 1482 e 1492.29  

A apropriação da cultura da Antiguidade pelos italianos teve início por 

volta do final do século XIV e começo do século XV. Após o desenvolvimento 

de algumas cidades em termos de convivência social e certa igualdade entre 

burgueses e nobres, essa região sentia a necessidade de se aperfeiçoar 

culturalmente. Queria-se desvencilhar de algumas ideias trazidas pela época 

medieval, mas não se desejava começar a construção do início. Neste 

momento, os escritos gregos que chegavam de algumas partes do mundo 

serviam como suporte. Procuravam por um sólido ideal e encontraram na 

Antiguidade “verdades objetivas e luminosas” em diversas áreas do 

conhecimento.30 Enquanto o homem do medievo e o antigo visavam, em linhas 

gerais, à pura contemplação da natureza e do ser, o do renascimento desejava 

a dominação e a subjugação da natureza, com o fim de manipulá-la e 

reproduzi-la para benefício próprio.31 E tal objetivo poderia ser alcançado por 

meio do acúmulo de conhecimento, principalmente do conhecimento dos 

antigos. 

No século XV, a Antiguidade ocupava um espaço determinante no modo 

como o homem olhava o mundo ao seu redor e o investigava, de forma 

desvencilhada, em algumas partes, de sua religião. Com isso, a península 

itálica foi uma das primeiras regiões europeias a usar a Matemática e as 

                                                      
29

 Nicco-Fasola, preâmbulo para De Prospectiva, 44-9.  
30

 Garin, Ciência e vida civil. 
31

 Koyré, Do mundo fechado.  
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Ciências Naturais para descrever e refletir sobre a natureza. Uma das formas 

de ver isso é considerar, durante o século XV, a prática de se colecionar e 

comparar plantas e animais. Em Mântua e Urbino, lugares por onde Piero della 

Francesca esteve, por exemplo, os senhores faziam questão de que em seus 

jardins houvesse todo tipo de planta, desde as mais comuns até as mais raras. 

O mesmo acontecia com os animais, devido à grande circulação de pessoas 

que transitavam no Mar Mediterrâneo.32  

 Com toda esta produção e contato com os escritos, modificações na 

forma de divulgação dos conhecimentos são observadas posteriormente, 

naquela época marcada por transformações na cultura europeia, incluindo uma 

grande preocupação na busca por conhecer e manipular a natureza. Tal 

preocupação estava ligada não somente à divulgação dos conhecimentos, mas 

também à observação da natureza, que, desde então, passava a ser 

enfatizada.33 

 Juntamente à caracterização e descrição da natureza, o homem 

passava a se interessar pela caracterização de seus povos e suas cidades. 

Escritos sobre pessoas influentes em cada região da península eram feitos 

com o objetivo de, ou enaltecer, ou denegrir a moral de um indivíduo. Este juízo 

“objetivo e universal” seria não somente em relação às pessoas, mas também 

com relação ao mundo que o cercava. A partir de leituras dos antigos, as 

pessoas daquela região aprenderam a observar a natureza e sua sociedade de 

forma diferente do que acontecia no século anterior.34 

 As características de beleza de plantas, animais, pessoas ou cidades 

citadas, por exemplo, eram tiradas, principalmente, das ideias de beleza 

trazidas pelos escritos da Antiguidade. Na pintura, essas marcas também 

apareciam, como podemos perceber nas obras mais conhecidas de Piero della 

Francesca. Nelas o autor não se preocupava somente em desenhar suas 

figuras proporcionalmente, mas usando também de características humanas 

como os olhos bem circundados e os detalhes nos cabelos, para descrever o 

ideal de beleza de seu tempo.35 Além de descrever a beleza humana, percebe-

se também nos quadros e afrescos de Piero della Francesca uma preocupação 

                                                      
32

 Burckhardt, A cultura do Renascimento, 269-271. 
33

 Beltran, Imagens da magia e da ciência, 13-4. 
34

 Debus, Man and nature. 
35

 Longhi, Piero, 51-3. 
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em retratar a paisagem como pano de fundo em muitas de suas obras. Isso 

devido ao trânsito do homem do campo à cidade e à influência flamenca nas 

pinturas de paisagens de fundo, encontradas nas obras de Jan van Eyck, por 

exemplo. Além disso, o traçado do caminho de rios em meio à paisagem 

ajudava no traçado do desenho, usando a técnica de perspectiva e mostrando, 

ainda, seus conhecimentos sobre a luz, reflexão e o tratamento de sombras.36 

Após ter realizado diversos trabalhos para pessoas importantes em 

Borgo San Sepolcro e ao seu redor, Piero della Francesca começa a receber 

encomendas maiores e mais importantes no cenário da pintura. Quando foi 

convidado a pintar a capela principal em uma Igreja Franciscana, a Basílica de 

São Francisco de Assis, em Arezzo, ele já era conhecido nas imediações de 

sua cidade natal. Já tinha, também, trabalhado para as cortes de Ferrara, 

Rimini e Urbino e era considerado um artista respeitado. Os afrescos ficaram 

prontos por volta de 1466, quando Piero foi chamado para realizar uma pintura 

para Fraternidade da Misericórdia, também em Arezzo. No contrato, havia 

menção do último trabalho usado como critério para que ele fosse selecionado. 

O afresco realizado em Arezzo foi, também, muito elogiado por Vasari, sendo 

que em um trecho da biografia de Piero della Francesca escrita por ele, é 

citada a genialidade do pintor, que procurava mostrar “como é importante imitar 

as coisas verdadeiras e copiá-las da própria natureza”.37  

 Assim como em Arezzo, os príncipes de outras regiões estavam 

interessados em trazer para suas cidades os artistas mais renomados e 

conhecidos ao seu entorno. Depois de seus primeiros trabalhos para Lionello 

d’Este (1407 – 1450), em Ferrara, foi confiado a Piero della Francesca a 

produção de quadros para Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417 – 1468), em 

Rimini. A Igreja de San Francesco, em Rimini, era um tradicional lugar de 

sepultamento dos Malatestas. Entre 1447 e 1450, Sigismondo transformou-a 

em um templo da dinastia, o Tempio Malatestiano. Uma das pinturas feitas 

nesse templo foi Sigismondo Malatesta ante São Sigismundo, concluído por 

volta de 1451 (Fig. 2).38 

 

                                                      
36

 Cocke, “Piero”, 626-8, 631 
37

 Vasari, Vidas, 277. 
38

 Longhi, Piero, 46-7. 
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 Fig. 2: São Sigismundo e Pandolfo Malatesta, 1451, 297 x 345 cm, Templo Malatestiano, Rimini. 

  

 

 

Notemos que, nesta obra, a figura central não é mais o santo, mas 

Sigismondo Malatesta. Além disso, o quadro é ornamentado com colunas 

coríntias, influência trazida dos gregos. À direita do quadro também podemos 

observar que há dois cães cujas posições e cores são diametralmente opostas, 

uma das características marcantes nas pinturas de Piero della Francesca, e 

ainda há uma figura do seu castelo. Os castelos e fortalezas tomados e 

construídos pelos senhores e tiranos eram usados para mostrar seu poder e 

domínios e as citadelas, pequenas fortalezas dentro de seu próprio território, 

eram feitas para proteger o tirano de seu povo. Com o tempo, este mesmo 

povo que entendia essas fortalezas como proteção, passou a entendê-las 

como sendo estruturas que tomavam sua liberdade.39  

 Documentos referentes a período posterior, por volta de 1470, mostram 

dois momentos em que Piero della Francesca se encontrou com outra figura 

importante, Federigo da Montefeltro. Um deles seria por volta de 1469, em que 

                                                      
39

 Woods-Marsden, “Images of Castles”, 130-7. 
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Piero della Francesca estaria em Urbino para negociar a pintura de um afresco 

no altar da Irmandade de Corpus Domini, começado por Paolo Uccello. O 

outro, em 1470, quando Federigo realizou uma visita a Borgo San Sepolcro. 

Essas possibilidades de contato têm sugerido que a Flagelação (fig. 3) poderia 

ter sido produzida neste período e comissionado por Montefeltro.40  

O contato com o duque de Urbino e a realização desses trabalhos 

possibilitou que Piero della Francesca ascendesse ainda mais seu status.  

Federigo era um dos mais importantes tiranos de sua época e de sua região. 

Ao valorizar as sete artes liberais (retórica, gramática, dialética, astronomia, 

geometria, aritmética e música) ele buscava se elevar social, cultural e 

politicamente; e além das artes liberais, a pintura era uma dessas formas.41 

 

 

 

 

Fig. 3: Flagelação de Cristo, déc. 1450 – déc. 1460, óleo e têmpera sobre madeira, 58,4 x 81,5 cm, Galleria Nazionale 

delle Marche, Urbino. 

 

                                                      
40

 Laskowsky, Piero, 70-9. 
41

 Clough, “Federigo da Montefeltro’s”, 131-5. 
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Ao lidar com pessoas tão importantes, é possível que o pintor não 

estivesse somente interessado em realizar o trabalho em troca de dinheiro e 

outras regalias, mas também estava preocupado em edificar sua profissão, 

tentando elevar seu status social ao manter contato com duques e outros 

governantes, demonstrando, a partir de seus trabalhos, que sua atividade era 

tão importante e elevada quanto os trabalhos desenvolvidos pelos eruditos de 

sua época. Além disso, Piero della Francesca era considerado um homem 

honrado por todos, pois além de ser considerado pintor, também era 

reconhecido como geômetra, primando pela aritmética e a geometria.42   

Alberti, em seu Da pintura, nos afirmou que 

 

“O fim da pintura é granjear para o pintor reconhecimento, estima e glória, muito 

mais do que riqueza.”
43

  

 
 Não é uma atitude ingênua o fato de Piero della Francesca ter dedicado 

seu De Prospectiva Pingendi ao duque Federigo da Montefeltro, já que ajudou 

a conservar sua fama e estada em Urbino entre 1470 e 1480; e é provável que 

naquela década ele tenha levado seu tratado de perspectiva pictórica a 

Federigo como presente.44  

 Poucos anos depois, ainda há indícios de que tenha feito uma viagem 

para Rimini, com o intuito de descansar. Mas logo retornou a Borgo San 

Sepolcro. Aos poucos, foi ficando cego, talvez pelo fato de ter trabalhado com 

tintas que eram compostas por chumbo. E, nesse processo, ainda conseguiu 

produzir seu terceiro tratado conhecido, Libellus de Quinque Corporibus 

Regullaribus, o qual entregou, com uma dedicatória, ao duque Guidobaldo da 

Montefeltro, filho de Federigo, pedindo-lhe que o colocasse na biblioteca 

paterna.  

Por fim, Piero della Francesca, pintor famoso, foi sepultado no dia 12 de 

outubro de 1492, segundo o qual está registrado no livro dos mortos. Este livro 

pertenceu à Irmandade de San Bartolomeo de Borgo, e hoje está exposto no 

Museu Cívico de San Sepolcro.45 

                                                      
42

 Vasari, Vidas, 275. 
43

 Alberti, Da pintura, 127. 
44

 Longhi, Piero, 300. 
45

Ibid, 302. 
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CAPÍTULO II: Piero della Francesca e os desenvolvimentos em 

arte e ciência 

 
 

As relações entre arte e ciência manifestavam-se, nos tempos de Piero 

della Francesca, nas preocupações de artistas que, ao construir suas obras de 

arte, deveriam saber também como fazê-las. Era preciso estudar a proporção 

dos corpos que seriam projetados, compor as tintas usadas, manipular os 

materiais necessários e nesse trabalho se entrelaçavam arte e ciência, por 

meio do uso de técnicas de representação.46  

 Assim, para o artista, o saber e o fazer estavam intimamente ligados a 

conhecimentos teóricos de representação do espaço e dos corpos nele 

inseridos. Podemos notar, também, essa relação no Da pintura, de Leon 

Battista Alberti, que, assim, escreveu: 

 

“O ofício do pintor é este: descrever com linhas e pintar com cores, em qualquer 

quadro ou parede que se lhe apresente, superfícies vistas de qualquer corpo, os 

quais, a uma certa distância e em uma certa posição do centro, parecem estar em 

relevo e ter muita semelhança com os corpos.”
47

 

 

Mas, para entender essa relação é preciso, também, procurar ideias do 

que se entendia por arte e ciência naquela época. Sabe-se que em importantes 

Universidades daquele período, como as de Pádua e Bolonha, ensinavam-se 

leis, teologia e medicina, como já citamos anteriormente.48 Além disso, o 

homem, para ser considerado erudito, deveria passar pelo ensino do 

quadrivium e do trivium, sendo que, o quadrivium abrangia a Aritmética, a 

Geometria, a Música e a Astronomia; e o trivium, a Gramática, a Dialética e a 

Retórica. Juntas, elas formavam as sete artes liberais.49 

Como havia uma retomada dos princípios e conceitos da Antiguidade, as 

ideias de ciência também eram baseadas nela. Alfonso-Goldfarb nos fala que 

 

                                                      
46

 Beltran, “O laboratório”, 39-60. 
47

 Alberti, Da pintura, 127. 
48

 Burkhardt, A cultura do Renascimento, 203-8. 
49

 Bromberg, “Identificando parâmetros”, 2. 
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“Resumidamente, tomando como base a Segunda Analítica de Aristóteles, 

podemos dizer que, para ele, as ciências se definem como campos do saber.”
50

 

 

 Tais campos do saber possuíam uma hierarquia, na qual a ciência do 

cosmos, as teóricas e que estavam centradas no estudo do imutável e 

verdadeiro se localizavam entre as mais importantes. À medida que os estudos 

se afastavam da teoria e se deslocavam para a prática, como, por exemplo, as 

ciências da natureza e do homem, elas se aproximavam da techné.51 

  A pintura ainda era considerada uma arte mecânica por muitos, ou seja, 

fazia parte da techné, no início do século XV. Muito provavelmente tal 

classificação era devido às ideias de Aristóteles sobre o que seriam 

conhecimento e techné. Bromberg nos diz que 

 

“Aristóteles faz uma distinção mais clara entre epistéme e techné. Os objetos 

seriam resultantes da techné, que era voltada à produção, poiesis, não sendo em 

si um fim, enquanto que as ciências epistemai voltavam-se ao conhecimento 

universal e operavam com a demonstração, para melhor compreensão.”
52

 

 

 Essa definição foi colocada em dúvida por Piero della Francesca, assim 

como por outros personagens importantes de sua época. Piero della Francesca 

entendia que a pintura não deveria ser considerada uma arte mecânica, já que 

exigia não somente o trabalho manual na sua produção, mas, também, um 

estudo profundo sobre a Óptica desenvolvida até aquele momento e, também, 

alguns conhecimentos de geometria. A Óptica, a Matemática e a pintura 

estavam relacionadas, culminando no desenvolvimento de uma teoria da 

perspectiva e de tratados relacionados a este tema no século XV e 

posteriores.53 

 Para Piero della Francesca a arte estava intrinsecamente relacionada 

com a perspectiva, devido ao entendimento que este tinha sobre ela. Em seu 

De Prospectiva Pingendi, ele escreveu, 
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 Alfonso-Goldfarb, “Como se daria a construção”, 57. 
51

 Ibid, 59. 
52
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“Digo que a perspectiva é, segundo seu próprio nome, aquilo que descreve [diz] 

coisas vistas de longe, representadas sobre um dado plano com proporção, 

segundo a quantidade da distância entre o olho e o objeto, sem a qual não se 

pode degradar
54

 coisa alguma corretamente... e a pintura não é senão 

demonstração de superfície e de corpos degradados ou aumentados no término
55

 

[quadro ou afresco].”
56

  

 

 Assim, podemos notar que, para Piero della Francesca, pintura e 

perspectiva estavam intimamente ligadas e somente seria possível pintar a 

realidade a partir da perspectiva. Posteriormente, ele ainda afirma por que 

somente a partir da perspectiva tal realização seria correta. 

 

“... mas digo ser necessária a perspectiva, a qual discerne todas as quantidades 

proporcionalmente, como verdadeira ciência, demonstrando a degradação ou o 

aumento de cada quantidade pela força da linha.”
57

  

  

 E, dessa forma, podemos fazer uma afirmação ainda mais forte. A de 

que, para Piero della Francesca, a perspectiva seria uma verdadeira ciência 

(vera scientia), ou seja, afirmando que a perspectiva seria uma ciência elevada, 

e não mais uma ciência intermediária, tão importante e de tanto valor quanto as 

demais ciências aceitas em sua época.58  

Porém, nem todos tinham acesso a esse tipo de conhecimento, pois a 

possibilidade de conhecer os segredos das artes sem estar ligada a alguma 

oficina ou ateliê só seria possível tempo depois. Enquanto isso, por volta dos 

séculos XIV e XV, cópias desses segredos de ofício começaram a ser 

produzidas. E com o aparecimento da impressão, além das cópias 

manuscritas, alguns deles começaram a ter cópias feitas por meio de máquinas 

de impressão.59 Esse aumento na circulação de conhecimentos trouxe certo 

                                                      
54

 O termo original é “degradare” o qual optamos por traduzir literalmente. Dessa forma, “degradar” 
aqui significa graduar diminuindo as dimensões da figura pintada. Ao degradar uma figura, Piero della 
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56

 Francesca, De Prospectiva, 128. Traduções nossas 
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medo aos que praticavam aquele ofício, pois estariam colocando em risco a 

continuação de suas práticas e a manutenção de seus laboratórios e ateliês.60 

A organização maior possível entre artesãos – pintores, escultores, 

construtores, etc – era a guilda. Ela tinha várias funções entre as quais 

podemos citar a regulação nos padrões de qualidade dos pedidos e as 

relações entre clientes, mestres e aprendizes. Além disso, coletavam o dinheiro 

pago por pedidos e doações, por meio de patronos, e emprestavam, ou davam 

uma parte dele para os membros que precisavam de ajuda financeira.61 

Os patronos estavam entre pessoas de Igreja e leigos. A Igreja, 

tradicionalmente, apoiava as artes. Por essa razão, podemos notar que as 

pinturas dos séculos XIV e XV são, predominantemente, religiosas na região da 

península itálica. As paróquias faziam encomendas específicas de santos já 

conhecidos ou de passagens da bíblia de modo a explicitar os ensinamentos 

aos seus fiéis que, em sua maioria, não tinham acesso ao texto escrito. 

Segundo Lakowsky, 

 

“Pinturas nas igrejas nunca tiveram somente um papel decorativo: seu propósito era 

sempre educar. Poucas pessoas que iam à igreja estavam a par do que estava 

escrito na Bíblia. Para a maioria das pessoas, não letradas, em contraste, a pintura 

serviria como uma alternativa à leitura, e era feita com o objetivo de instruir, edificar e 

inspirar os fiéis a meditar.”
62

 

 

Podemos, também, observar sobre o que foi mencionado, num afresco de 

Piero della Francesca que se encontra na Pinacoteca Comunale de 

Sansepolcro. O afresco tem o nome de Ressureição (fig. 4). Nela, enquanto os 

guardas romanos estão dormindo, Cristo volta à vida. Ele está com um dos pés 

sobre o sarcófago, com a postura de um imperador, saindo de lá, segurando 

uma bandeira com o sinal de uma cruz e olhando para fora do quadro, 

provavelmente, com o objetivo de “conversar” com a pessoa que está vendo o 

afresco. A paisagem ao fundo está dividida em duas partes: à esquerda 

aparece uma natureza morta, escura, as árvores estão secas; à direita, vida 

                                                      
60
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nova começou e os galhos estão cobertos de folhas verdes, a natureza está 

viva, o que provavelmente representa a volta de Cristo à vida.63 

 

 

 

 

 

       Fig. 4: Ressureição de Cristo, 1460, afresco, 225 x 200 cm, Museo Cívico, San Sepolcro. 
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Poderiam ser patronos, também, pessoas com condições financeiras 

como, por exemplo, grandes mercadores ou governantes. Estes faziam 

encomendas com o intuito de elevar seu status social quanto aos 

conhecimentos produzidos na época. Como exemplo, o díptico da figura 5 

ilustra bem esta situação.  

 

 

 

 

 

          

  Fig. 5: Duques de Urbino, c. 1465-78, têmpera sobre madeira, díptico, 47 x 33 cm (cada painel),  

       Galleria degli Uffizi, Florença. 

 

 

 

 

 Nela podemos observar Federigo da Montefeltro, duque de Urbino, e sua 

esposa, Battista Sforza (1446 – 1472), na ocasião em que iriam se casar. Este 

díptico tem por objetivo, provavelmente, mostrar ao povo e às pessoas que 

conviviam com ele, a imponência trazida pelas suas vestes e, ao fundo, a 
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paisagem do que seriam suas terras.64 Além disso, essa era uma forma de 

elevar seu status cultural e intelectual, obtendo uma obra produzida por Piero 

della Francesca. Podemos considerar tais fatos conforme Smith afirma: 

 

“Gradualmente, durante os séculos XV e XVI em estabelecimentos fora das 

universidades em cidades e cortes, humanistas, entre outros, estavam 

interessados em aprender, mas desta vez, com uma preocupação nas artes 

construtivas... Objetos finamente trabalhados, incluindo pinturas, esculturas, e 

outras formas de representação visual ganharam valor cultural.”
65

 

 

Porém, quando aceitavam determinada encomenda ou trabalhavam para 

um único patrono, um contrato era firmado para que a(s) obra(s) ficasse(m) 

pronta(s) no tempo combinado. Além disso, havia questões a ser discutidas 

para a produção de tal obra. Uma delas eram os materiais, já que as pinturas 

com ouro e lápis-lazúli eram muito dispendiosas. Às vezes os patronos os 

forneciam, outras, o próprio artista comprava. Outra questão seria o preço e 

moeda em que seria paga e em que momento seria pago. Alguns artistas 

recebiam na finalização de sua obra, outros recebiam em parcelas. Havia, 

ainda, os que deixavam ao gosto do patrono que pagasse o que achava que 

valia e, também, os que eram avaliados por outros artistas. Por último, a 

questão do tema parecia ser bastante relevante para alguns patronos, que 

diziam exatamente o que gostariam que fosse pintado, mas que por outros era 

deixado à mercê da criatividade do artista contratado.66 

 E como os contratos eram feitos temporariamente, por um curto período 

de tempo em alguns casos, até que a obra terminasse, os artistas nem sempre 

se fixavam em sua cidade natal. Em cidades maiores como Veneza, Florença e 

Roma, era mais fácil encontrar artistas nativos, mas isso não impedia que 

outros governantes atraíssem para suas terras artistas consagrados. Segundo 

Burke, 
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“Em Urbino, foi Federigo da Montefeltro que tornou as artes importantes, atraindo 

Luciano Laurana da Dalmácia, Piero della Francesca de Borgo San Sepolcro, 

Justus de Ghent, Francesco di Giorgio de Siena.”
67

 

  

Por fim, nesses ateliês se encontravam grandes pintores e seus 

aprendizes, como já citado anteriormente. Aqueles eram estudiosos das 

normas da arte clássica e foi a partir delas que eles criaram novas formas de 

olhar o mundo. A perspectiva se encontra entre essas novas formas.  

O termo perspectiva era a tradução latina para o termo grego optiké, que 

significava visão direta ou distinta, aquela que, para os gregos, desvelava as 

coisas. Este termo podia, ainda, ser ramificado em outras duas denominações: 

perspectiva naturalis e perspectiva artificialis. Em linhas gerais, podemos dizer 

que a perspectiva naturalis trata de estudos ópticos para entender os 

mecanismos de visão e a perspectiva artificialis trata de técnicas de 

representação de figuras espaciais em planos bidimensionais. É importante 

lembrar que o propósito da Óptica era compreender a visão, a percepção e, em 

alguns casos, a cognição. E, embora a perspectiva artificial dos pintores e 

arquitetos só estivesse preocupada com a representação geométrica, ela 

estava intimamente ligada à visão. Logo, não podemos estabelecer uma 

fronteira entre elas, já que as duas dialogavam no intuito de ajudarem a se 

desenvolver. 68 

Paralelamente a isso, houve o desenvolvimento das ciências como 

formas de entender, descrever e manipular a natureza. Nos escritos platônicos 

havia uma inclinação à importância da Matemática para se entender melhor o 

mundo. Combinada com os desenvolvimentos da filosofia natural, a 

Matemática por si mesma se desenvolveu e, além do reavivamento dos 

escritos platônicos, os neoplatônicos e pitagóricos tiveram um olhar mais 

esotérico, trazendo um novo estímulo para os estudiosos do período. Ademais, 

novas formas de entender os escritos de Arquimedes, por exemplo, que 

chegavam até a região da península itálica, podem ser considerados como um 

dos motivos para tal desenvolvimento.69  
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Outro aspecto da prática de seus estudos seria também as artes práticas 

ligadas às técnicas de pintura, como as que encontramos nos tratados de Leon 

Battista Alberti e Piero della Francesca. Este último aplicou alguns de seus 

conhecimentos de ciência em seus quadros e afrescos. Sugere-se que estes 

tenham sido pintados pensando em poliedros que Piero della Francesca 

estudou para, posteriormente, escrever o tratado Libellus de Quinque 

Corporibus Regollaribus. Em sua obra O Batismo de Cristo (fig. 6) essas 

formas geométricas podem ser vistas.70 
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                Fig. 6: Análise geométrica de Batismo de Cristo. 
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Os desenvolvimentos dessa técnica de pintura juntamente com os 

conhecimentos de ciência estavam ligados à mudança de atitude com relação 

à natureza e à valorização do conhecimento técnico. Essa relação entre ciência 

e as artes práticas era ainda algo novo, que estava surgindo graças aos 

desenvolvimentos e instrumentalização da sociedade, principalmente para fins 

comerciais.71 Segundo Debus, 

 

“Os estudantes, que eram ligados à igreja de alguma forma, das universidades 

medievais, concordavam com os escritos dos antigos e raramente deixavam suas 

bibliotecas e salas de estudos. No Renascimento, no entanto, nós testemunhamos 

grandes mudanças. Provavelmente há descrição de algumas artes práticas em 

livros do século XV, mas manuais sobre operações de mineração começaram a 

aparecer próximos a 1510 e trabalhos referentes a outros campos do 

conhecimento também.”
72

 

 

 Vemos que tal situação começa a mudar no período que estamos 

chamando de Renascimento, visto que os trabalhos de muitos matemáticos, 

médicos e astrônomos eram realizados com o apoio de escritos do período que 

se encontra entre Aristóteles e Ptolomeu e, em contrapartida, havia outros que 

pensavam na possibilidade de encontrar a verdade somente quando se 

sobrepusessem ao conhecimento antigo e trouxessem novos entendimentos da 

natureza.73 Smith afirma que 

 

“No final do século XV e começo do século XVI, artesãos eram conhecedores dos 

processos e transformações da natureza, e indivíduos que quisessem saber (e 

possuir) a natureza deveriam olhar para arte como sendo um caminho para se 

alcançar tal objetivo.”
74

 

   

 Marcílio Ficino (1433 – 1499) pode ser citado como um dos eruditos 

desse tempo. Ele era um estudioso de medicina, escreveu sobre higiene, se 

ocupou de magia, entre outras atividades. Iniciou suas atividades tratando de 

problemas físicos, de perspectiva, e acabou por se aprofundar em um campo, 

                                                      
71

 Saito, O telescópio na magia natural, 166. 
72

 Debus, Man and Nature, 10. 
73

 Ibid, 102. 
74

 Smith, Merchants & Marvels, 47. 



 
 

30 
 

que para ele se tornaria fundamental: a luz e a visão. A luz e os problemas de 

Óptica e, conjuntamente, as metáforas sobre a luz; o olho como sendo o centro 

do universo, não o olho sensível, mas o olho da mente. Tudo isso, ocorrendo 

na região de Florença na década de 1470.75 

 Mas essa relação e valorização entre ciência e arte nem sempre foi 

assim. Ao passo em que a sociedade ia mudando devido a fatos sociais, 

históricos e econômicos citados anteriormente, tais relações se tornavam cada 

vez mais estreitas. Tal “separação” entre o trabalho produzido pelos artesãos e 

os produzidos pelos eruditos pode ser percebida nas palavras de Larry Silver e 

Pamela Smith. Nelas os autores dizem que 

 

“O fato de que os artesãos trabalhavam com as mãos e aprendiam por meio de 

mestres os separavam social e intelectualmente da maioria dos homens de 

ciência, que consideram as artes mecânicas como sendo separada deles por uma 

profunda divisão”
76

 

  

 Piero della Francesca queria mostrar em seu De Prospectiva Pingendi 

que a perspectiva deveria ser estudada pelos eruditos da época; e como a 

pintura estava intrinsecamente ligada à perspectiva, segundo ele, esta era uma 

forma de elevar seu trabalho e o status do pintor daquela época, mostrando 

que a pintura não deveria ser considerada como uma arte mecânica. Assim, 

para realizar tal demonstração ele afirmou em seu Enunciado XXX do Livro 

Primeiro, que a perspectiva seria uma verdadeira ciência (vera scientia), como 

já comentado anteriormente.77
 

 Na demonstração desse Enunciado Piero della Francesca usa 

argumentos e conhecimentos de Óptica, fisiológica e anatômica, para mostrar 

por que é necessário obter tais conhecimentos ao realizar seu trabalho como 

pintor e por que os eruditos deveriam considerar a perspectiva como uma 

ciência; sempre entendendo que a pintura, que estava estreitamente ligada à 

perspectiva, deveria ser considerada um trabalho superior, já que seria 

necessária a mobilização de conhecimentos elevados. 
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 Uma das formas de diminuir essa separação entre artesãos e eruditos 

era levar conhecimentos teóricos àqueles e os conhecimentos práticos a estes. 

Não podemos afirmar categoricamente, mas em alguns estudos encontra-se  

Brunelleschi entre os primeiros estudiosos a propor uma construção metódica 

do espaço, sendo que este era considerado arquiteto, ou seja, um homem que 

lidava com problemas práticos, mas que tinha contato com os 

desenvolvimentos de ciência da sua época. Tal construção é conhecida como 

construzione legittima e foi realizada por volta de 1420 (fig. 7). É preciso que 

fique claro que o que estamos chamando de construzione legittima neste 

trabalho se refere à construção do espaço dada por Brunelleschi. Tal 

construção só foi comprovadamente realizada em bases matemáticas, 

considerando os estudos com proporções, duas gerações depois, por Piero 

della Francesca, em seu tratado De Prospectiva Pingendi.  

Mas entre essas duas gerações estava Leon Battista Alberti.78 Este foi 

fundamental para as próximas gerações que tratariam do assunto, 

principalmente, quando em seu tratado Da Pintura afirma que  

 

“A imagem é uma seção plana da pirâmide visual.
79

”   

 

 

 

Fig. 7: Construção perspectiva segundo a discrição no Da pintura de Alberti. 
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 Porém, essas teorias, fundamentadas na pirâmide visual, não levam em 

conta a visão binocular e nem outras complicações fisiológicas e filosóficas da 

visão tratadas durante o medievo. Alberti descarta-as em favor de uma 

explicação geométrica mais simplificada, mas que foi de grande utilidade para 

resolver os problemas de sua época.80 Porém, apesar de tentar simplificar os 

conhecimentos sobre a visão, fica claro que Alberti teve contato com os 

conhecimentos de Óptica que chegavam até ele, como, por exemplo, a Óptica 

de Euclides. Em seu Livro I, do Da pintura, podemos notar isso. 

 

“O fato diz respeito à força da visão, já que, mudado o lugar, as coisas parecem 

ou maiores, ou com outra orla ou com outra cor. Tudo isso são coisas que 

medimos com a visão. Procuremos as razões disso, começando pela opinião dos 

filósofos, os quais afirmam que as superfícies são medidas por alguns raios, uma 

espécie de agentes da visão, por isso mesmo chamados visuais, que levam ao 

sentido a forma das coisas vistas.”
81

 

 

Enquanto Alberti estava mais preocupado em descrever a composição 

da pintura, o tratamento da cor e a formação do artista em geral, Piero della 

Francesca, ao escrever o tratado De Prospectiva Pingendi, restringiu seu foco 

ao tratamento da perspectiva enquanto estudos de proporção, juntamente aos 

seus possíveis estudos de Óptica. O tratado De Prospectiva Pingendi está, 

assim, organizado em três livros.  

No Livro Primeiro, Piero della Francesca escreveu, em linhas gerais, que 

a pintura era composta por três partes: desenho, comensurabilidade e cor. O 

desenho trata do traçado do perfil e do contorno, seria um primeiro esboço da 

figura. A comensurabilidade, ou mensuração, seria o perfil e o contorno feitos 

com proporcionalidade, distribuídos em seus lugares no plano. A cor seria 

referente ao trabalho de dar coloração à figura da mesma forma que aparece 

na coisa, claro ou escuro, de acordo com a luz que deriva dela.82 Notemos que 

essa descrição é muito semelhante às linhas iniciais do tratado Da pintura, de 
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Alberti. Porém, Piero della Francesca explicitou nesse tratado que exploraria 

somente a segunda parte citada anteriormente, por meio da perspectiva. 

Ainda no Livro Primeiro, o autor discorreu sobre as definições de ponto, 

linha [reta] e superfície plana, ou seja, deu a base geométrica que o pintor 

deveria ter. Ao definir tais elementos, Piero della Francesca os descreveu 

formalmente, assim como os geômetras o faziam e, posteriormente, segundo 

os pintores o faziam. Por fim, nesse Livro Primeiro, o autor tinha a intenção de 

construir bases teóricas para posteriores demonstrações usando conceitos de 

geometria entrelaçados aos de Óptica anatômica e fisiológica.83 Assim, ele 

ensinou a construir diversas figuras, normalmente vistas, em um plano 

degradado.  

No Livro Segundo, Piero della Francesca nos escreveu que o corpo tem 

três dimensões: longitude, latitude e altitude. Deu exemplos desses corpos tais 

como cubos e pirâmides e disse que na natureza essas formas apareciam e 

que o objetivo desse livro era tratar da degradação desses corpos nos painéis, 

definida sob os ângulos dos olhos. Nesse livro, ainda há uma grande ênfase na 

construção de colunas coríntias, capitéis e edifícios, ou seja, o autor estava 

preocupado com a arquitetura do lugar que deseja pintar.84 

No Livro Terceiro, Piero della Francesca tinha a intenção de ensinar a 

degradar corpos mais complexos do que os apresentados nos Livros Primeiro e 

Segundo, tais como rostos, taças e cúpulas. Este fato o fez justificar que, neste 

Livro Terceiro, faria a degradação de forma diferente. Mas deixou claro que o 

pintor que sabe fazer uma degradação, também saberia fazer a outra, já que as 

bases teóricas eram as mesmas para ambas as construções. O interessante é 

perceber que no decorrer do Livro Terceiro, Piero della Francesca deu os 

passos para a construção dos corpos em madeira, de acordo com as projeções 

no plano degradado; o trabalho se torna mais manual do que teórico, sendo 

que nos dois primeiros o inverso acontece, o trabalho é mais teórico do que 

manual. Por exemplo, no Enunciado II, do Livro Terceiro, Piero della Francesca 

construiu a degradação de uma superfície de oito faces iguais. Essa 

construção já havia sido feita no Livro Primeiro, no Enunciado XVI. Porém, no 

Livro Primeiro, Piero della Francesca realizou a construção usando materiais 
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para construção geométrica em papel e, já no Livro Terceiro, ele usou 

instrumentos próprios da pintura, como uma peça de madeira e compasso.85  

Os conhecimentos de Óptica que chegaram até Piero della Francesca 

foram aqueles trazidos pelos escritos antigos, traduzidos e comentados pelos 

árabes e, também, originais gregos que estavam no poder de algumas pessoas 

importantes ou àquelas ligadas às Universidades da Europa. 

 Se olharmos um pouco antes do tempo em que Piero della Francesca 

viveu, podemos enxergar as mudanças e variações de teorias da visão que 

tentavam explicá-la a partir do ponto de vista fisiológico, anatômico, filosófico, 

teológico e, posteriormente, geométrico.86 

 Um dos escritos que, provavelmente, chegaram aos estudiosos no 

século XV, foram os de Abu ‘Ali al-Hasan ibn al-Haytham, conhecido na Europa 

como  Alhazen, nascido em Basra por volta de 965. Alhazen teve contato com 

as várias teorias da visão desenvolvidas até seu tempo como, por exemplo, as 

teorias da visão de Aristóteles e de Euclides, perpassando pelas teorias da 

visão de Galeno, dos escritos platônicos, ptolomaicos, os de al-Kind e os de 

Avicenna.87  

Um dos seus livros sobre Óptica, que chegaram até o século XV, foi 

Kitab al-Manazir, traduzido para o latim como De aspectibus ou Perspectiva. 

Ele teve uma contribuição importante para o argumento que refuta a teoria da 

emanação da luz88. Em seu De aspectibus, ele afirmou 

 

“Agora, é evidente que a visão ocorre por meio do olho; e já que isso é aceito, e o 

olho percebe o objeto visível somente quando alguma coisa emana dos olhos para o 

objeto visível, e que tais emanações não percebem o objeto; desta forma, aquilo que 

emana dos olhos para o objeto visível não retorna para o olho, por meio do qual o 

olho percebe o objeto. E aquilo que emana do olho não é sensível, mas 

conjectural.”
89
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 Desta forma, podemos perceber que Alhazen refuta a teoria da 

emanação usando os seus conhecimentos sobre as teorias da visão 

desenvolvidas até o seu tempo, com as quais teve contato.90 

 A teoria da intromissão de Alhazen tentava explicar o mecanismo da 

visão por meio da articulação do argumento ponto a ponto, na qual cada ponto 

ou pequena região da superfície de um objeto radiava em todas as direções. 

Seus argumentos resolveria também o problema sobre as formas e as cores 

chegarem misturadas ao olho. Além disso, para Alhazen, os raios oblíquos 

eram refratados parcialmente e se aproximavam dos perpendiculares, 

enquanto os raios perpendiculares penetravam o olho sem reflexão, sendo que, 

os raios que repousam no interior do olho, responsável pela visão, seriam 

somente os perpendiculares.91 

 Deste modo, Alhazen explicava a visão do ponto de vista matemático, 

médico e físico, contendo ideias dos antigos e trazendo novas formas de olhar 

e resolver seus problemas. Tal explicação atraiu seguidores que usavam seu 

De aspectibus para explicar e desenvolver novas teorias na Óptica entre os 

séculos XIII e XV.92 

 Além dos estudos de Alhazen, os desenvolvimentos de Óptica no 

ocidente se deram por meio de outros escritos, baseados nos escritos gregos 

que começavam a chegar à região europeia nas mãos de estudiosos que, por 

volta do século XII, buscavam entender a visão em todos os seus aspectos. 

Muitos optaram por uma teoria da visão em que os raios eram emitidos pelos 

olhos, como uma das principais formas de explicar os mecanismos da visão, 

em contrapartida aos escritos de Alhazen.93 

 Um dos estudiosos que se destacaram em Óptica foi John Pecham 

(1230 – 1292). Esse erudito teve um papel importante nos desenvolvimentos e, 

principalmente, na divulgação dos conhecimentos de Óptica até sua época.94 

Pecham realizou seus estudos nas Universidades de Paris e Oxford. Começou 

estudando artes liberais em Paris e depois passou a Oxford, onde entrou para 
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a ordem dos Franciscanos. Ali teve contato com alguns escritos sobre Óptica e 

Matemática.95 Retornou a Paris e começou seus estudos em Teologia.   

 John Pecham compôs seu Perspectiva Communis, um tratado de 

Óptica, inicialmente a partir de notas de aulas de seus alunos, por volta de 

1265, e teve sua primeira edição impressa por volta de 1482. Ele se interessou 

em estudar Óptica, porque acreditava que por meio dela poderia aumentar sua 

capacidade de entendimento teológico e moral da verdade.96 O Perspectiva 

Communis também servia como um compêndio sobre a Óptica de Alhazen, já 

que sua teoria da visão e estudos de anatomia, fisiologia, formação de imagem 

por reflexão e refração derivavam, em sua maioria, dos escritos de Alhazen.97
 

   Como seu tratado sobre Óptica teve uma grande influência e circulação, 

além de ter sido usado nas Universidades entre os séculos XIV e XV, 

acreditamos que Piero della Francesca teve acesso a esses escritos e a outros 

sobre Óptica para que fosse possível construir sua teoria da perspectiva 

baseada não somente na prática, mas em estudos aceitos por alguns eruditos, 

culminando na criação de sua teoria sobre a perspectiva, um entrelace entre 

arte e ciência. 

 Em seu tratado De Prospectiva Pingendi podemos notar que, em alguns 

momentos, Piero della Francesca usou argumentos da teoria da visão para 

descrever e demonstrar como se dava a visão e provar que a perspectiva era 

uma ciência. Em seu Livro Primeiro, ele descreve quais etapas são necessárias 

para realizar uma boa pintura. 

 

“A primeira é ver, por meio dos olhos; a segunda é a forma da coisa vista; a 

terceira é a distância do olho à coisa vista; a quarta são as linhas que partem das 

extremidades da coisa e chegam ao olho; a quinta é a finalização, que entra no 

olho e onde a coisa vista se encontra [onde é formada].”
98

 

 

 A primeira etapa, explicada posteriormente, é baseada nos postulados 

da Óptica de Euclides, na qual, por exemplo, coisas maiores se apresentam 

sob maior ângulo e coisas menores se apresentam sob menor ângulo, 
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comparando objetos que estejam a uma mesma distância do olho. Isso nos 

leva, em um primeiro momento, a entender que Piero della Francesca estava 

usando a teoria da visão de Euclides.99 Além disso, o autor nos escreveu que 

“se o mesmo objeto está a distâncias diferentes, o mais distante está sob 

menor ângulo, assim como o mais próximo está sob o maior ângulo.100 Porém, 

logo depois, na quarta etapa, ele escreveu que  

 

“A quarta é a linha, a qual se apresenta da extremidade da coisa [objeto] e termina 

no olho, dentro do qual o olho a recebe e discrimina.”
101

 

  

 Desta forma, esse outro trecho de seu tratado, nos leva a concluir que 

Piero della Francesca acreditava na teoria visual da intromissão, aquela 

disseminada e baseada, principalmente, nos escritos de Alhazen e divulgados, 

em sua maioria, por John Pecham. Além disso, Piero della Francesca usa o 

termo “linha” e não “raio” para descrever o processo de visão, em grande parte 

de seu tratado.  

 Por outro lado, em diversos Enunciados de seu Livro Primeiro, Piero 

della Francesca citou Euclides para justificar suas demonstrações como, por 

exemplo, nos Enunciados II e VI. Em outros Enunciados apareciam 

argumentos e trechos que, possivelmente, foram retirados não somente da 

Óptica, mas de uma tradução árabe dos Elementos, de Euclides, como as 

definições mais formalizadas do que seja um ponto, linha [reta] e alguns 

polígonos como triângulos, quadrados e retângulos.102 

 Além disso, no Enunciado XXX, do Livro Primeiro, para demonstrar que 

a perspectiva deveria ser considerada uma ciência, Piero della Francesca usa 

de argumentos da Óptica fisiológica e anatômica para embasar seus 

argumentos. 
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“... porque o olho na cabeça é redondo e por fora aparece sua quarta parte... e da 

interseção de dois nervos pelos quais atravessam as faculdades visuais [virtù 

visiva] ao centro do humor cristalino, e daquele se partem os raios e estendendo-

se diretamente, dividindo a quarta parte do círculo do olho, assim como o raio 

colocado faz no centro um ângulo reto.”
103

 

 

 Até aquele momento, olhando para a teoria da visão pelos dois 

argumentos, o da intromissão e da emanação de raios visuais, a formação do 

objeto se dava no humor cristalino e os dois nervos que Piero della Francesca 

se refere no trecho anterior seriam, provavelmente, o que Alhazen, Pecham, 

entre outros autores, chamavam de quiasma. Além disso, ele afirmou mais de 

uma vez que o ângulo formado pelos raios que chegam até o olho é reto. 

 Por outro lado, no Enunciado VIII, do seu Livro Terceiro, Piero della 

Francesca ensina como desenhar uma cabeça humana em perspectiva.104 E 

ao término de sua construção, ele afirmou que a linha que sair do olho deve 

tocar o contorno da figura vista e se faltar um ponto correspondente, no início 

ou no fim do desenho, seria possível observar essa diferença, mas seria 

possível, também, reconstruir o ponto que estava faltando. Assim, em diversos 

trechos de seu tratado, Piero della Francesca repete a frase “segna segno da 

segno”, ou seja, faça a marcação ponto a ponto. A partir dessas repetições 

volta-se a argumentar que, ao afirmar isso, Piero della Francesca estaria 

pensando na teoria da emanação, dada por Euclides, mas, também, na 

correspondência ponto a ponto proposta por Alhazen. 105
 

 No período do Renascimento, artistas, arquitetos e anatomistas não 

olhavam somente para o passado, buscando explicações de um melhor 

entendimento do mundo, mas também foram contra alguns conhecimentos já 

formados. Em anatomia ocular, por exemplo, os estudiosos tinham contato com 

escritores já citados anteriormente, mas isso não os impedia de procurar uma 

descrição mais acurada da anatomia e funcionamento do olho por meio da 

dissecação deste, por exemplo.106 
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 Essa busca por um entendimento maior e mais profundo sobre os 

mecanismos da visão era um reflexo da busca pela verdade, pelo esforço em 

imitar a natureza, e na pintura isso veio por meio da representação do que se 

via da forma mais “real” possível, uma cópia do que os olhos conseguiam 

enxergar. 

 Muitos estudiosos, além de Piero della Francesca, também procuravam 

uma forma de conseguir representar figuras tridimensionais em planos 

bidimensionais. Materiais e dispositivos tais como o véu de Alberti e o “olho-

mágico” de Brunelleschi ajudaram a entender um pouco melhor o olho humano 

e de que forma poderiam usar tais conhecimentos para realizar suas 

representações em quadros e afrescos ou de forma a instruir pintores para 

realização de tal trabalho.107 

 Piero della Francesca, por exemplo, ao ter realizado suas pinturas e 

construções está pensando na pirâmide visual e não mais no cone visual, 

colocado em um dos postulados de Euclides. Em diversos pontos do tratado, 

composto pelos três livros, o autor fez uma combinação das teorias da visão 

que chegaram até ele. Por um lado, afirmou que a linha parte do olho, 

argumento dado pela teoria da emanação escrita por Euclides, e, por outro, 

achou necessária a correspondência ponto a ponto, argumento dado pela 

teoria da intromissão de Alhazen e Pecham. E, ainda, trouxe uma influência da 

pirâmide visual descrita por Alberti, e não mais o cone visual, trazido por 

Euclides. 

 O que podemos concluir é que Piero della Francesca, assim como 

outros estudiosos de seu tempo, teve contato com diversos escritos sobre 

Óptica, já que, em seu tratado De Prospectiva Pingendi, existem elementos das 

teorias de visão usadas para justificar sua teoria sobre a perspectiva linear. 
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Capítulo III: O tratado De Prospectiva Pingendi e as ideias 

sobre distorção 
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CAPÍTULO III: O tratado De Prospectiva Pingendi e as ideias 

sobre distorção 

 
 

Uma das possibilidades para se explicar a distorção nas pinturas de 

quadros e afrescos está na anatomia do olho humano, já que estas são feitas 

sempre em um plano bidimensional e o olho humano tem o formato 

aproximado de uma superfície côncava (fig. 8). Panofsky dá-nos um exemplo 

de modo que isso possa ser entendido. Ele afirma que 

 

“Se uma linha é dividida em três partes de tal forma que suas três secções a, b e c 

subentendem ângulos iguais, essas secções desiguais serão representadas em 

uma superfície côncava (como a retina) com comprimentos aproximadamente 

iguais; no entanto, se for projetada em uma superfície plana, como antes, 

parecerá ter comprimentos desiguais. Esta é a origem das distorções marginais, 

que nos é mais familiar da fotografia, mas que também distingue o que é 

perspectivamente construído da imagem formada na retina.”
108

 

 

 

Fig. 8: Explicação das distorções marginais. 
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Apesar de Panofsky estar certo quanto às suas observações na 

formação de imagem e sua relação com a distorção, este cita a retina como 

sendo o lugar onde repousa tal formação. Porém, para Piero della Francesca a 

formação da imagem dentro do olho não se dava na retina, mas no humor 

glacial, ou cristalino como conhecemos hoje. Mesmo assim, a afirmação está 

parcialmente correta, pois quanto mais distante o raio visual está do centro da 

figura, ou seja, de raios que produzem ângulos retos do plano com o olho, mais 

distorcida será a imagem, já que esta será formada a partir de raios oblíquos 

não equidistantes.  

 No Enunciado VII, do Livro Primeiro, em De Prospectiva Pingendi, Piero 

della Francesca afirmou que 

 

“Se a linha reta fosse dividida igualmente em muitas partes, e daquelas divisões 

partissem muitas linhas e se encontrassem em um ponto, fariam no dito ponto 

ângulos desiguais, as linhas menores fariam maiores ângulos do que as linhas 

mais longas.”
109

  

 

 Nessa afirmação temos o equivalente à afirmação anterior de Panofsky, 

ou seja, se ângulos iguais produzem projeções no plano de diferentes 

tamanhos, segundo Panofsky, a recíproca seria a de que projeções no plano 

de mesmo tamanho produzirão ângulos diferentes no ponto de onde partiu, que 

é a afirmação de Piero della Francesca. Assim, podemos afirmar que linhas 

que se encontram nos extremos das pinturas são enxergadas diferentes das 

linhas que se encontram centralizadas com o olho do observador. 

Em seu tratado, Da pintura, Alberti já havia percebido que ao tentarem 

representar figuras tridimensionais em superfícies bidimensionais, os artistas 

teriam problemas quanto a algumas representações nas bordas. Em seu Livro 

I, ele escreve, 
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“Tratemos de maneira muito breve das quantidades não equidistantes; uma vez 

conhecidas, será fácil reconhecer as quantidades não equidistantes. Das 

quantidades não equidistantes, algumas são colineares aos raios visuais... Mas as 

quantidades não equidistantes, quanto maior for o ângulo da base, maiores 

alterações provocarão.”
110

 

 

 Nesse trecho, parece-nos que Alberti já tinha uma noção de que haveria 

distorção das imagens nas bordas ao se pintar quadros e afrescos usando a 

sua teoria da perspectiva. No entanto, ele somente enunciou que haveria tal 

problema e não retornou a ele para, ao menos, tentar solucioná-lo. Talvez pelo 

fato de que Alberti não estivesse tão preocupado, nesta obra, com o tratamento 

geométrico encontrado no tratado de Piero della Francesca, mas estaria ele 

inclinado a escrever um texto mais adequado a artesãos e humanistas da 

época, com o fim de conseguir reconhecimento aos pintores, como sendo não 

somente artesãos, mas também afirmando que estes deveriam conhecer as 

ciências que justificariam os seus trabalhos. 

 Piero della Francesca, em seu tratado De Prospectiva Pingendi, 

introduziu um tratamento geométrico para construção de sua teoria da 

perspectiva, embasado em conhecimentos de anatomia do olho humano que 

chegaram até ele, por meio de contatos entre pessoas de sua família e por 

meio, também, de seus contatos em Florença, onde iniciou seus trabalhos em 

pintura; e, em dois dos livros, no primeiro e no segundo, ele percebe e resolve 

o problema da distorção ao realizar suas pinturas em quadros e afrescos. 

 Em seu Livro Primeiro, do De Prospectiva Pingendi, no Enunciado XXX, 

além de demonstrar por que a perspectiva seria uma ciência, Piero della 

Francesca afirmou que o maior ângulo de visão que o olho humano poderia 

enxergar seria o ângulo reto. Para provar que todo objeto que estivesse em um 

ângulo de visão maior do que o ângulo reto não seria visto corretamente, ele 

usou a construção geométrica que segue (fig. 9). 
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Fig. 9: Construção do ângulo de visão, De Prospectiva Pingendi, p. 100. Os pontos A, f, g, k, l e m foram assinalados 

por nós. 

 

 

 

 Na figura acima, A representa o olho do observador e a linha FG, o 

comprimento do quadro que se deseja pintar. A tese é a de que o ângulo de 

visão cobre o segmento FG, no máximo. Então, Piero della Francesca supôs 

que o olho pudesse enxergar um ponto K, à esquerda de F. Chegou ao 

absurdo de que KL é maior do que LM, ou seja, aquilo que deveria ser visto 

reduzido [degradado] pelo olho é visto ampliado. Logo, o ângulo de visão não 

poderia ser maior do que o ângulo reto.111 O ângulo reto não é suposto 

indiscriminadamente. As teorias da visão que chegaram até Piero della 

Francesca supunham que o maior ângulo de visão formado entre o olho e o 
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objeto a ser visto seria o ângulo reto. Assim, Piero della Francesca está 

tomando como base o conhecido de Óptica com que teve contato. 

Posteriormente, Piero della Francesca afirma que caso seja necessário 

pintar em lugares cujo comprimento seja menor do que FG, então seria melhor 

que o ângulo de visão fosse menor do que o ângulo reto, já que o olho enxerga 

mais facilmente [melhor] quando isso acontece. Seguidamente, Piero della 

Francesca propõe que o mencionado ângulo seja de dois terços o ângulo reto e 

dá um exemplo de medidas de comprimento do término e da distância desse 

em relação ao olho, para que o pintor possa se posicionar corretamente.112 

 

“Digo que se o lugar onde realizará seu trabalho tem 7 braccia
113

 de comprimento, 

que a distância de onde se vê o lugar não seja menor do que 6 braccia, e se o 

lugar for maior, você o deve fazer com proporção. Porém, quando seu trabalho for 

menor do que sete braccia, você pode ficar a seis ou sete braccia, mas não deve 

estar em menor proporção do que 6 e 7 como é dito, porque naquele término o 

olho, sem se movimentar, enxerga todo o trabalho.”
114

  

 

 Na citação acima, Piero della Francesca sugere que o pintor pense em 

um triângulo com comprimento de 7 braccia e distância do olho ao término 

[altura do triângulo] de 6 braccia, sendo que, anteriormente, ele sugeriu 

também que o pintor usasse no máximo o ângulo reto neste triângulo, e que, 

quando fosse possível, utilizasse um ângulo de dois terços a medida do ângulo 

reto, ou seja, que se construísse um triângulo equilátero. 

 Se tentássemos analisar essas duas afirmações com os olhos de hoje, 

poderíamos ter o seguinte esquema. 
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No triângulo OFG, onde O representa o olho e o segmento FG 

representa o comprimento do quadro ou parede onde se deseja pintar, temos 

que: 

 

                   

              

                      

 

 Usando o Teorema de Pitágoras, teremos que OG mede, 

aproximadamente, 7 braccia. Ou seja, a proporção do triângulo que Piero della 

Francesca propôs que o pintor usasse para que pudesse construir 

corretamente usando sua teoria da perspectiva era uma aproximação para a 

construção de um triângulo equilátero. 

 Notemos, mais uma vez, que a análise realizada acima usou elementos 

de geometria e álgebra conhecidos nos dias de hoje. Porém, Piero della 

Francesca era capaz de realizar tal construção usando os conhecimentos de 

proporção que tinha em sua época, juntamente com instrumentos que usava, 

tais como régua e compasso. Além disso, é possível que tais conhecimentos 

sobre essas medidas tenham sido ensinados por pintores com quem tinha 

contato.  

7 braccia 

6 braccia 

G F 

O 

H 



 
 

47 
 

 Franco Ghione escreve, em uma edição mais atualizada do tratado de 

Piero della Francesca, uma introdução breve sobre o conteúdo matemático 

contido em sua obra. Porém, assim como outros autores, ele tenta interpretar e 

entender a construção do plano em perspectiva e explicar a questão da 

distorção usando os conhecimentos que temos hoje sobre esse conceito.115 

Entretanto, neste trabalho buscamos entender o que Piero della Francesca 

entende por distorção, segundo alguns conhecimentos em anatomia do olho 

humano e de que forma solucionou este problema para realizar suas obras de 

acordo com os conhecimentos a que teve acesso em seu tempo. 

 Então, segundo Piero della Francesca, o problema da distorção, em 

quadros e afrescos, seria resolvido quando o pintor entendesse que o ângulo 

de visão máximo permitido seria o ângulo reto ou outro ângulo menor do que o 

ângulo reto. Dessa forma, a pintura seria feita sem distorções marginais.  

 No Livro Segundo, Enunciado XII, Piero della Francesca escreveu 

 

“Se no plano degradado traça-se uma reta paralela ao término [quadro ou parede], 

e esta se divide em muitas partes iguais, e naquelas divisões se colocam a 

mesma base, cada uma dessas colocadas ortogonalmente aos olhos, a mais 

remota será representada maior no término do que a mais centralizada, nenhuma 

das partes será representada com menor ângulo do que a mais centralizada.”
116

 

 

 Para realizar a demonstração desse enunciado, Piero della Francesca 

usou argumentos de teorias da visão. Podemos notar que nessa citação, cada 

uma das partes que o olho verá está colocada ortogonalmente ao olho, ou seja, 

é necessário que o ângulo entre o olho e o objeto visto seja um ângulo reto. 

Além disso, posteriormente, Piero della Francesca argumenta que o objeto que 

estiver na extremidade do ângulo de visão será visto maior do que aquele que 

estiver à frente do olho.  

 A construção foi realizada observando o que já foi demonstrado nos 

enunciados anteriores, sempre embasando seus argumentos em teorias da 

visão, na fisiologia e anatomia do olho humano. E, para finalizar a 

demonstração, Piero della Francesca usa conhecimentos em geometria para 
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mostrar que as partes que se encontram nas extremidades serão enxergadas 

como sendo maiores do que as partes centralizadas.117  

 Por fim, verifiquemos, em três quadros de Piero della Francesca, a 

construção desses triângulos e de que o ângulo de visão usado por ele era, no 

máximo, um ângulo reto. 

 

 

  

                  Fig. 10: Batismo de Cristo, déc. 1450, têmpera sobre madeira, 167 x 116 cm, National Gallery, Londres. 
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O ângulo sob o umbigo de Cristo é um ângulo reto, conforme a figura 6, 

na qual se mostra a presença dos polígonos regulares nessa obra. Mas, 

também, é observado um triângulo equilátero quando o ponto de fuga é fixado 

na cabeça de Jesus Cristo, figura central da obra. 

 

 

 

Fig. 11: Batismo de Cristo, déc. 1450, têmpera sobre madeira, 167 x 116 cm, National Gallery, Londres. 
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Fig. 12: Ressureição de Cristo, 1460, afresco, 225 x 200 cm, Museo Cívico, San Sepolcro. 

 
 
 
 
 

Cada um dos ângulos internos do triângulo demarcado mede dois terços 

da medida de um ângulo reto, ou seja, este é um triângulo equilátero. 
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Fig. 13: Retábulo de Brera (ou de Montefeltro), 1472 – 77, óleo sobre madeira, 248 x 170 cm, Pinacoteca di Brera, 

Milão. 
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Os triângulos inferior e superior possuem os mesmos ângulos internos. 

Os ângulos que se encontram sobre a face de Nossa Senhora com o menino e 

Santos são maiores do que de dois terços de um ângulo reto e menores do que 

um ângulo reto. Observemos que os olhos dos santos, à direita e esquerda de 

Nossa Senhora, estão alinhados, assim como os olhos das pessoas que se 

encontram mais ao fundo. Além disso, uma circunferência pode ser observada 

na parte superior da pintura. 

Desta forma, foi possível identificar o que Piero della Francesca entendia 

por distorção e de que modo solucionou esse problema, demonstrando que se 

o ângulo de visão fosse igual ou menor do que um ângulo reto a pintura não 

seria distorcida. Para realizar essa demonstração, Piero della Francesca usou 

conhecimentos sobre teorias da visão e sobre a Óptica geométrica, anatômica 

e fisiológica de seu tempo. 
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Considerações finais 

 

 Durante a realização desta pesquisa analisamos e refletimos sobre Piero 

della Francesca e seu tratado De Prospectiva Pingendi, sob vários ângulos. 

Primeiramente nos debruçamos sobre sua vida, como se deu sua formação, 

quais estudos realizou, com quem aprendeu a pintar e para quem trabalhou em 

seu tempo. Posteriormente, analisamos seus conhecimentos em pintura e em 

ciência, mais especificamente em Óptica, para realizar a análise do tratado em 

perspectiva com este olhar. Por fim, buscamos entender o que Piero della 

Francesca entendia por distorção nas bordas dos quadros e afrescos e de que 

forma solucionou este problema e segundo quais interesses. 

 Olhando para a vida de Piero della Francesca podemos compreender 

que desde sua juventude ele teve a oportunidade de ingressar em uma Escola 

do Ábaco, adquirindo lá conhecimentos sobre aritmética e geometria, o que, 

provavelmente, o levou a estudos mais profundos nessas duas áreas e 

culminou na escrita de dois de seus tratados aos quais temos acesso nos dias 

de hoje, o Trattado d’Abaco e Libellus de Quinque Corporibus Regullaribus.  

Além disso, sua iniciação em pintura com Domenico Veneziano 

possibilitou que estivesse em contato com outras personalidades importantes, 

já que Domenico era considerado um mestre de renome em Florença. Nessa 

mesma época foram lançados tratados e estudos importantes sobre 

perspectiva, por Brunelleschi e Alberti. Junto a isso, Piero della Francesca teve 

contatos com escritos sobre Óptica e geometria. Alguns escritos elaborados 

originalmente em grego ou latim, outros, traduções para o árabe, que 

chegavam por meio do comércio. 

Além dos contatos em Florença e outras cidades pelas quais Piero della 

Francesca passou, tais como Roma e Veneza, ele possuía contato na família 

(Francesco dal Borgo, seu primo), o qual tinha acessos a traduções árabes 

sobre escritos da Óptica, de Euclides, e uma outra tradução sobre os escritos 

de Arquimedes, por exemplo.  

Os escritos de Óptica que chegaram até Piero della Francesca, 

provavelmente, seguiam duas vertentes. A primeira era a teoria da emanação 

dos raios visuais, muito conhecida, principalmente, por meio da Óptica de 
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Euclides, e a segunda, a teoria da intromissão de raios visuais, conhecida por 

meio da divulgação realizada por John Pecham, com seu Perspectiva 

Communis, dos estudos realizados por Alhazen. 

No tratado De Prospectiva Pingendi, Piero della Francesca usou as duas 

teorias da visão citadas acima em momentos diferentes, com o objetivo de 

realizar algumas das demonstrações de seus enunciados. E neste mesmo 

tratado trocou a palavra ‘raio visual’ por ‘linha’ e ‘cone visual’ por ‘pirâmide 

visual’, o que nos leva a concluir que Piero della Francesca estava trocando a 

representação trazida da Óptica pela representação geométrica.  

Além disso, Piero della Francesca queria, neste tratado, mostrar que a 

perspectiva era uma verdadeira ciência (vera scientia) e que somente seria 

possível pintar corretamente usando a perspectiva que ele assim apresentava; 

isso devido às críticas que as pinturas em perspectiva estavam recebendo em 

sua época. Essas críticas derivavam do argumento de que havia distorção nas 

bordas dos quadros e afrescos ao tentar representar em planos bidimensionais 

figuras que estavam em três dimensões.  

No entanto, Piero della Francesca demonstra que tal distorção só 

poderia acontecer se o pintor não compreendesse que o ângulo de visão 

máximo era o ângulo reto, ou seja, tudo que fosse pintado sob um ângulo de 

visão maior que o mencionado causaria distorção nas bordas. Os argumentos 

para demonstração são uma miscelânea de conhecimentos sobre as teorias da 

visão, a anatomia e a fisiologia do olho humano, juntamente aos seus 

conhecimentos de geometria, necessários para realização da representação. 

Dessa forma, podemos inferir que Piero della Francesca resolve o problema da 

distorção. 

Para a realização de possíveis estudos posteriores a este, o tratado De 

Prospectiva Pingendi pode ser analisado sob outros ângulos que não 

couberam neste trabalho. Uma dessas possibilidades seria a análise deste 

tratado juntamente a outros tratados de perspectiva, posteriores ou anteriores a 

ele, com o objetivo de tentar entender a forma como ele é organizado e escrito 

e com qual intenção. Por exemplo, o tratado Da pintura, de Leon Battista 

Alberti, está organizado de forma totalmente diversa ao De Prospectiva 

Pingendi, de Piero della Francesca. Porém, o tratado de perspectiva de Piero 

della Francesca está organizado de forma semelhante aos Elementos de 
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Euclides, inclusive quantos às suas demonstrações usando construções 

geométricas. 

Enfim, este trabalho não pretendeu esgotar as questões que podem ser 

levantadas sobre o De Prospectiva Pingendi. Apenas pretendeu iniciar a 

análise desse documento por uma perspectiva historiográfica atual em História 

da Ciência. 
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Relação de figuras 

 

Capítulo 1 

 

Fig. 1: Batismo de Cristo, déc. 1450, têmpera sobre madeira,                               

167 x 116 cm, National Gallery, Londres. 

Fonte: The National Gallery, London. Retrieved on 25 June 2013. 

www.nationalgallery.org.uk. Número de acesso: NG665. (Acessado em 

21/12/2013) 

 

 

Fig. 2: São Sigismundo e Pandolfo Malatesta, 1451, 297 x 345 cm, Templo                

Malatestiano, Rimini. 

Fonte: Wikimedia 

http://upload.wikimedia.org/ (acessado em 21/12/2013) 

 

 

Fig. 3: Flagelação de Cristo, déc. 1450 – déc. 1460, óleo e têmpera sobre 

madeira, 58,4 x 81,5 cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. 

 Fonte: Wikimedia 

  http://upload.wikimedia.org/ (acessado em 06/01/2014) 

 

Capítulo 2 

 

Fig. 4: Ressureição de Cristo, 1460, afresco, 225 x 200 cm, Museo Cívico, San 

Sepolcro. 

Fonte: Artchive  

http://www.artchive.com/ (acessado em 21/12/2013) 

   

 

Fig. 5: Duques de Urbino, c. 1465–78, têmpera sobre madeira, díptico,            

47 x 33 cm (cada painel), Galleria degli Uffizi, Florença. 

Fonte: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM,                                                                                                                                                                       

2002. 

http://www.nationalgallery.org.uk/
http://upload.wikimedia.org/
http://upload.wikimedia.org/
http://www.artchive.com/
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Fig. 6: Análise geométrica de O Batismo de Cristo. Ver fig. 1.  

 

 

Fig. 7: Construção perspectiva segundo a descrição no Da pintura de Alberti.  

 Fonte: Scielo 

 http://www.scielo.br/ (acessado em 1 de novembro de 2013) 

 

 

Capítulo 3 

 

 

Fig. 8: Explicação das distorções marginais. 

           Fonte: Perspective as symbolic form, Panofsky, p. 32.        

 

 

Fig. 9: Construção do ângulo de visão. 

Fonte: Manuscrits Médiévaux Aquaitaine 

              http://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/ (acessado em 26/12/2013) 

  

 

Fig. 10: Ver fig. 1. 

 

 

Fig 11: Ver fig. 1. 

 

 

Fig. 12: Ver fig. 4. 

 

 

Fig. 13: Fig. 12: Retábulo de Brera (ou de Montefeltro), 1472–77, óleo sobre 

madeira, 248 x 170 cm, Pinacoteca di Brera, Milão. 

 Fonte: Wikimedia 

  http://upload.wikimedia.org/ (acessado em 09/01/2014) 
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