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3.1 – A estrutura e o conteúdo dos Cadernos 

 

Os cadernos de Villard de Honnecourt, um documento do século 

XIII, infelizmente incompleto, está  atualmente depositado na Biblioteca 

Nacional de Paris, com o número de tombo Ms Fr 19093.   

Seu pequeno formato (160 mm x 240 mm) denota que sua 

natureza é mais de um caderno de anotações do que de um “tratado”, 

onde a seqüência de pergaminhos recolheu as observações de um 

artista itinerante e curioso. 

Os cadernos contêm croquis rápidos e outros mais elaborados, 

idéias, invenções e receitas para uso do próprio  autor, mas que também 

foram dedicados aos seus sucessores no metier, como nos demonstra o 

texto de abertura da obra: “Villard de Honnecourt vos saúda e pede a 

todos os que usarem os esquemas encontrados neste livro rezem por 

sua alma e lembrem-se dele. Neste livro você encontrará conselhos 

sobre alvenaria e carpintaria. Você também encontrará importante ajuda 

para desenhar figuras de acordo com as lições ensinadas pela arte da 

geometria.”( Folha F1 v) . 

Villard emprega em seu manuscrito, uma tendência que se 

afirmava rapidamente em sua época: o uso da língua nacional (vulgar) 

nos documentos públicos, na literatura e nos escritos científicos, 

abandonando assim o latim de norma culta, que era o usual para estes 

casos. Foi precisamente na Champagne e na Picardia que apareceram 

as primeiras manifestações deste novo proceder. 
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Seu trabalho demonstra ainda um conhecimento de documentos 

herdados da Antiguidade, cuja fonte deve ter sido a Abadia de Corbie, 

testemunhando erudição segura e uma inspiração em monumentos que 

lhe eram contemporâneos. 

Os cadernos de Villard de Honnecourt contêm numa parte, 

numerosos desenhos de figuras, homens, animais, motivos decorativos 

imaginados ou reproduzidos e noutra, projetos e levantamentos de 

máquinas e engenhos de canteiro de obras ou guerra, automação 

primitiva e acessórios móveis, figuras de geometria elementar e por fim 

plantas, elevações, cortes de edifícios e esquemas de construção ou 

detalhes técnicos. 

Certos desenhos e textos são contribuições tardias de outros 

autores, como o Mestre II (c. 1250 – 1260), assim como alguns 

comentários são devidos aos sucessores – a Folha F1 r  indica a posse 

do manuscrito por um herdeiro (BOWIE,op.cit.,1959) – responsáveis 

também por transcrições equivocadas dos comentários originais. 

Os desenhos técnicos dos cadernos de Villard estão em duas 

grandes categorias: uma refere-se a procedimentos práticos do canteiro, 

dos processos de traçado ou corte de pedras e que parecem ser da 

experiência própria do autor e a outra aos mecanismos, que são 

desenhados ao natural ou de memória. 

Dentre todos os desenhos dos cadernos, encontram-se alguns 

que os especialistas denominam de recursos mneumônicos ou de 

visualização e recordação de propriedades geométricas conhecidas pelo 
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Ofício a que pertence o trabalhador e que devem permanecer ocultas ou 

como segredo profissional por imposição da Corporação. 

A Figura 4 da página 27 do Capítulo 1 é um exemplo desses 

recursos mneumônicos ou com os chama Roland Bechmann, figuras de 

memória. Sua mais notável contribuição é mostrar-nos o quanto da 

geometria Euclidiana era conhecida e dominada praticamente, posto que 

seu ensino teórico ocorria unicamente nas Escolas Episcopais e 

Universidades, através dos textos de Boécio (c. 480 – 525) para a 

pequena parcela letrada da população que estudava o Quadrivium. 

O manuscrito apresenta-se atualmente na forma de cadernos 

recobertos por uma capa marrom em couro, contendo uma série de 

folhas de pergaminho, de espessuras variáveis, com desenhos nas duas 

faces e que apresentam interferências pela transparência do próprio 

suporte. Supõe-se que oito folhas foram perdidas, pois uma anotação do 

século XV feita em sua última folha indicava que o original tinha 

quarenta e uma folhas (frente e verso). 

A obra foi encadernada e costurada, porque Villard queria que 

seus desenhos e notas constituíssem um volume de fácil manuseio, o 

que só enfatiza sua destinação prática. 

A Figura 14 é uma representação esquemática dos cadernos de 

Villard de Honnecourt, com sua respectiva numeração. 
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Figura 14 – Representação esquemática dos cadernos do manuscrito. Os 

números da coluna da esquerda indicam as páginas e os da direita os das 

folhas. Extraído de Bechmann,Roland (op. cit. 1993,p.76.) 
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As folhas que subsistiram foram numeradas de 1 a 33 e estão 

reunidas em “cadernos” costurados. A denominação dessas trinta e três 

folhas de pergaminho de pele do porco aparece com um numeral 

seguido das letras r ou v. 

Segundo o Dicionário Websters New Universal – Unabridged 

Dictionary, a letra r nidica o lado direito de um livro ou manuscrito aberto 

– é a página da direita (recto folio) e a letra v indica o lado esquerdo de 

um livro ou manuscrito aberto – é a página da esquerda (verso folio). 

Assim, por exemplo, as indicações F18r e F18v referem-se à 

mesma  F18: sua frente e seu verso. 

A ordem em que os originais se encontram atualmente pode não 

ser necessariamente a original, pois se sabe que algumas folhas 

desapareceram. Além disso, como o manuscrito pertenceu a vários 

proprietários, estes podem ter mudado sua primeira organização. 

A listagem a seguir apresentada, traz a indicação de todas as 

Folhas (r e v) e um pequeno comentário sobre seu conteúdo.  

F1 r – Incipit  (começo)- desenhos , um texto sob o pássaro preto 

com indicações de seu proprietário Alessis Fellibien do século XV e um 

selo da Biblioteca Nacional da época da Revolução Francesa. 

F1 v – Os doze apóstolos e outras figuras – “arte da geometria” 

F2  r – Caracol e guerreiro com elmo e armadura. A inscrição do 

século XV registra a visita de Villard à Hungria. 

F2 v – Cristo na cruz. A caveira ao pé da cruz é uma intervenção 

do século XV. 



 77 

F3 r – Dois desenhos inacabados – crucifixo e capitel jônico do 

século XV. 

F3 v – Figuras alegóricas – orgulho e humildade. 

F4 r – Urso e cisne. Ao fundo a Cidade do Céu. 

F4 v – A Igreja triunfante. 

F5 r – Esquemas geométricos (máquinas) – Máquina do moto 

perpétuo com martelos. 

F5 v – Faces com folhas e desenhos de ornamentos. 

F6 r – O túmulo sarraceno. 

F6 v – A torre do relógio e a inicial S ornamentada. 

F7 r – Projeto para estante de leitura para coro de igreja. A águia 

é semelhante ao desenho da Folha F22 v. 

F7 v – Formas animais e um labirinto em planta. 

F8 r – Crucifixo monumental  com a Virgem e São João.Os dois 

pendentes foram acrescentados no século XV. 

F8 v – Dois cavaleiros numa justa. A árvore sobre o escudo da 

direita é acréscimo posterior. 

F9 r – Vários desenhos e instruções. A figura concêntrica é um 

aquecedor a carvão para mãos e a taça com pássaro é um sifão, 

conhecida como a taça de Tântalo. 

F9 v – A planta da torre de Laon e sua descrição. 

F10 r – Elevação da torre norte da Catedral de Laon. 

F10 v – Detalhe da janela da Catedral de Rheims e a Virgem e o 

Menino. 
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F11 r – A majestade de Cristo. Dragão sobre a voluta na parte 

inferior que é similar às folhas F27 v e F29 r. 

F11 v – Nu masculino e um rei sentado ao trono sob um 

baldaquim. A figura aparece por transparência do pergaminho na folha 

F11 r e é a única com sombreamento em toda a obra. 

F12 r – Mulher apelando ao rei Salomão. 

F12 v – Três figuras de homens: o senhor sentado, o bispo em pé 

e um mago apontando para a estrela da Natividade. 

F13 r – O rei justiceiro. 

F13 v – Cristo sendo retirado da cruz.O leão e o touro simbolizam 

os evangelistas Marcos e Lucas. 

F14 r – Duas figuras sentadas: o senhor  com falcão e a senhora. 

F14 v – Figura de dois lutadores (alusão à Proposição 1 de 

Euclides) e plantas de uma igreja de malha ortogonal para a Ordem 

Cisterciense e o coro da igreja de N.S. de Cambrai. O texto diz que em 

outra parte o leitor encontrará elevações, plantas das capelas, 

arcobotantes e outros elementos da igreja de Cambrai, mas estes 

desenhos não existem. 

F15 r – Duas plantas de igrejas. No texto: esta é uma igreja com 

deambulatório duplo projetada por Villard de Honnecourt e Pierre de 

Corbie. A segunda planta é da igreja de St. Stephen de Meaux. 

F15 v – Detalhes arquitetônicos: pavimento, pilar com juntas e 

rosácea de Chartres. O texto registra que Villard viu este desenho de 

pavimento na Hungria, onde ficou longo tempo. 
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F16 r – Rosácea da igreja da Lausanne e um profeta sentado. 

F16 v – Cristo sentado. 

F17 r – Presbitério da igreja de N.S. de Vaucelles, perto de 

Cambrai da Ordem Cisterciense e Nosso Senhor caído. 

F17 v – Esquemas geométricos (alvenaria). Modelos de 

estruturas de madeira para igrejas e lanterna monástica. 

F18 r – Cabeça de monge e figuras diagramadas. Destaque para 

a inscrição “aqui começa o método de representação (portraiture)” 

F18 v – Figuras diagramadas. O texto: ”aqui começa o método de 

representação como ensinado pela arte da geometria, para facilitar o 

trabalho. Em outra parte você encontrará o método para alvenaria”. 

F19 r – Figuras diagramadas. 

F19 v – Figuras diagramadas. O texto: “nestas quatro páginas 

estão figuras da arte da geometria, mas para entendê-las é preciso 

aprender o uso particular de cada uma”. 

F20 r – Esquemas geométricos (alvenaria). O texto do retângulo 

inferior diz “todos estes esquemas foram extraídos da geometria”. Esta 

informação acrescentada posteriormente, levantou a hipótese de que 

esta parte tenha sido copiada de manuais de geometria prática. Esta 

observação também é válida para as folhas F17 v, F20v, F21 r, F22 v e 

F23 r. 

F20 v – Esquemas geométricos (alvenaria). 

F21 r – Esquemas geométricos (alvenaria). 
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F21 v – A roda da Fortuna.Receitas para composição cerâmica e 

pasta depilatória. 

F22 r – Dois nus masculinos e duas cabeças desenhadas sobre 

folhas. 

F22 v – Esquemas geométricos (máquinas). A águia mecânica 

parece um complemento do desenho da Folha F7 r. 

F23 r – Esquemas geométricos (máquinas). 

F23 v – Homem agachado com muitas semelhanças ao da folha 

F17 r e homem montando. 

F24 r – O treinador e o leão. 

F24 v – Leão e porco espinho. 

F25 r – Homem sentado. 

F25 v – Figura de idoso com disco e dois combatentes: um com 

lança e outro com arco. 

F26 r – Pássaros, cachorros e humanos. 

F26 v – Gladiadores lutando com leões. 

F27 r – Seqüência da Folha anterior: gladiadores com leão e 

Cosme e Damião sendo decapitados. 

F27 v – Dois projetos para assentos de clérigos no coro e Cristo 

abençoando em pé. Este desenho revela semelhanças com as folhas 

F11 r e F16 v. 

F28 r – Apóstolo e profeta em pé. 

F28 v  - Flagelação de Cristo e o retorno a Pilatos. 

F29 r – Projeto para assento de um coro. 
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F29 v – Peregrino com manto e boné. 

F30 r – Esquemas geométricos (máquinas) – catapulta. 

F30 v – Elevação da capela da Catedral de Rheims. 

F31 r – Vista da abside da Catedral de Rheims. 

F31 v – Elevações interna e externa da Catedral de Rheims. 

F32 r – Quatro detalhes arquitetônicos de pilares e modelos para 

corte de pedra para a catedral de Rheims.. 

F32 v – Vista esquemática da cobertura e arcobotantes da 

Catedral de Rheims. 

F33 r – Receita de uma poção para curar ferimentos e um meio 

de conservar as cores naturais das flores.Segundo Pernoud (Erlande-

Brandenburg et al.,1986, p.14) esta receita seria uma preocupação com 

os acidentes de trabalho no canteiro. Entre as ervas prescritas para a 

poção, encontram-se cânhamo e cannabis. 

F33 v – Notas dos antigos proprietários dos cadernos. O texto diz 

que neste livro há 41 folhas – J. Manchel.De cabeça para baixo está 

gravado o nome Jehanne Martian. 

Das trinta e três folhas frente e verso (r e v) ou sessenta e seis 

folhas desenhadas, temos a seguinte distribuição por grupos de assunto: 

Desenhos variados – um total de 29 folhas (43,9% do total) 

F1 r, F2 r, F3 r, F3 v, F4 r, F5 v, F6 r, F6 v, F7 v, F8 v, F9 r, F11 v, 

F13 r, F14 r, F18 r, F18 v, F19 r, F19 v, F21 v, F22 r, F23 v, F24 r, F24 v, 

F25 r, F26 r, F26 v , F29 v, F33 r e F33 v. 
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Motivos religiosos – um total de 13 folhas (19,7% do total) 

F1 v, F2 v, F4 v, F8 r, FII r, F12 r, F12 v, F13 v, F16 v, F25 v, 

F27r, F28 r e F28 v. 

Desenhos de arquitetura – um total de 13 folhas (19,7 % do 

total) 

F9 v, F10 r, F10 v, F14 v, F15 r, F15 v, F16 r, F17 r, F30 v, F31 r, 

F31 v, F32 r e F32 v. 

Esquemas geométricos (máquinas) – um total de 4 folhas 

(6,1% do total) 

F5 r, F22 v, F23 r e F30 r. 

Esquemas geométricos (alvenaria)  - um total de 4 folhas  

(6,1% do total) 

F17 v, F20 r, F20 v e F21 r. 

Desenho para projeto de mobiliário – um total de 3 folhas (4,5% 

do total) 

F7 r, F27 v e F29 r. 

A geometria prática ocupa um total de 8 folhas, respondendo por 

12,2% das folhas dos cadernos. Os números anteriormente obtidos, 

evidenciam uma grande diversidade de interesses, o que garantiu aos 

cadernos de Villard de Honnecourt uma amostragem bastante confiável 

do estado da arte do desenho, geometria e arquitetura do período por 

ele vivido no século XIII. 
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As imagens seguintes, estão organizadas segundo a seqüência 

numérica apresentada e certamente comprovarão o amplo espectro 

abrangido. 

As imagens foram extraídas dos livros de Roland Bechmann, 

Louis Gillet , Prosper Mérimée e Alain Erlande-Brandenburg et al.citados 

nas Referências e Bibliografia recomendada. 
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Folha F1 r 

 

Folha F1 v 
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Folha F2 r 

 

Folha F2 v 
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Folha F3 r 

 

Folha F3 v 
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Folha F4 r 

 

Folha F4 v 
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Folha F5 r 

 

Folha F5 v 
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Folha F6 r 

 

Folha F6 v 
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Folha F7 r 

 

Folha F7 v 
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Folha F8 r 

 

Folha F8 v 
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Folha F9 r 

 

Folha F9 v 



 93 

 

Folha F10 r 

 

Folha F10 v 


