5.1. O Renascimento Medieval: a construção e o conhecimento

A civilização na chamada Baixa Idade Média (ou Idade Média Central –
VINCENT,op.cit.,1995) começa a apresentar grandes diferenças do período
anterior (Alta Idade Média), notadamente nos âmbitos religioso e intelectual.
Os sentimentos mudam para um crescente interesse pelas coisas
terrenas em contraposição ao pessimismo com o destino e a vida do homem
nos séculos anteriores. Algumas causas apontadas para estas mudanças,
devem-se a progressos na educação monástica e disseminação de escolas
episcopais, a um governo mais estável e a uma economia mais sólida em
função da retomada do comércio nas rotas terrestres e marítimas (
Mediterrâneo,Mar do Norte,Mancha e Báltico).
A influência das civilizações islâmica (presente na Península Ibérica até
1492 – século XV) e bizantina (herdeiros do Império Romano que
desapareceram apenas em 1453 (século XV) com a tomada de Constantinopla
pelos turcos) e ainda o renascimento, fundação e prosperidade de vilas e
cidades, levam a realizações materiais e intelectuais nos séculos XII e XIII, que
justificam a denominação de “Renascimento Medieval”.
O Quadro 3 apresenta-nos de maneira resumida, as principais
realizações destes dois séculos . Importante ressaltar-se ainda que todas as
Cruzadas, da Segunda (1147-1149) até a Oitava (1270 – morte de São Luiz em
Tunis) ocorreram dentro do período em questão.
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Quadro 3 – Principais Obras Arquitetônicas e Intelectuais

Século XII
1109 – Abadia de Cluny
1120 – Tradução de “Os Elementos” de Euclides do árabe para o latim por
Adelard de Bath
1126 – Escola de Tradutores de Toledo
1132 – Abadia de Vézelay (Borgonha)
1141 – Tradução do Corão para o latim por Pierre, o Venerável, Abade de Cluny
1144 – Reconstrução da Abadia de Saint-Denis pelo Abade Suger – nascimento do
gótico
1160 – Catedral de Laon *
1163 – Catedral de Notre Dame de Paris
1175 – Catedral de Canterbury
1194 – Catedral de Chartres *

Século XIII
1211 – Catedral de Reims *
1214 – Privilégios à Universidade de Oxford
1215 – Fundação oficial da Universidade de Paris
1220 – Catedral de Amiens
1226 – Santa Inquisição
1245 – Abadia de Westminster
1248 – Catedral de Cologne
1250 – Catedral de Strasbourg
Cadernos de Villard de Honnecourt
1265 – Summa Teológica de São Tomás de Aquino

•

Registradas nos Cadernos de Villard de Honnecourt
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De quais materiais, utensílios, instrumentos e organização dispunham os
construtores para possibilitar nos séculos XII e XIII o desenvolvimento de um
novo estilo arquitetônico como o gótico? É necessário imaginar os
conhecimentos teóricos e práticos ao alcance do criador – que aqui chamamos
de “Arquiteto” – e de seu auxiliar, o “parlier”.
Este é que transmite as tarefas do projeto aos executantes, verifica a
conformidade dos detalhes previstos, dá indicações aos talhadores de pedra e
carpinteiros, explica os traçados ou os reproduz em escala, conforme os
desenhos do arquiteto.
Na sala de traços, recobrindo o chão de gesso ou nas argamassas das
paredes, o arquiteto desenha suas épuras em verdadeira grandeza (tamanho
natural) com seus equipamentos.
Os executantes são geralmente capazes e zelosos, porém iletrados
Contrariamente à idéia romântica de que todo o povo participava, a
construção das catedrais era feita por profissionais pouco numerosos. Algumas
dezenas de permanentes e até algumas centenas em período de pico. O
máximo número de trabalhadores conhecidos é de 700 trabalhadores na
Abadia de Westminster, por desejo do rei.
O arquiteto precisa se preocupar com os materiais colocados no obra,
sua origem, seu custo e demais características técnicas: isso vai refletir a
organização e os equipamentos existentes no canteiro.
É preciso sempre evocar as condições técnicas em que aqueles
construtores se encontravam: as novas possibilidades que surgiram, mas
também as dificuldades e obstáculos que enfrentavam em todos os níveis,
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desde o aprovisionamento e transporte, nos diferentes estágios da concepção,
lançamento do projeto, execução e comunicações das disposições prévias.
A este propósito, o trabalho do arquiteto orientava-se para simplificar
(selecionar poucos padrões) e facilitar a comunicação do projetado aos
executantes, sempre que isso fosse possível (BECHMANN,op.cit.,1993).
Após a escolha dos padrões, o carpinteiro fabrica os gabaritos para
serem entregues ao mestre talhador que os utiliza em função dos blocos de
pedra retirados da pedreira.
Assim, notamos um aparente conflito com um parágrafo de Walter
Gropius: “...cada artesão, participante da obra, podia não apenas executar,
mas também projetar a parte que lhe cabia, desde que se subordinasse à
clave de proporções geométricas de seu mestre: esta servia às guildas de
construção – tal como a clave musical serve ao compositor – com recursos
geométricos. Quase nunca existiam projetos no papel; o grupo de trabalho vivia
junto, discutia a tarefa comum e transpunha as idéias diretamente para o
material “( Walter Gropius. Bauhaus: Nova Arquitetura. São Paulo: Perspectiva,
1972, p. 25 – citado por BICCA,1984).
As noções da inteira liberdade do trabalhador medieval quanto ao
exercício de seu ofício, não parecem ser muito verdadeiras, uma vez que a
organização econômica do canteiro impunha medidas de padronização e
repetição de tarefas.
Além dos problemas internos à organização das obras, é preciso
considerar também quais as condições gerais em que se achavam os
construtores da época: o contexto ecológico (pedreiras e florestas / pedras e
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madeira) e sócio-econômico que atuava sobre eles, sujeitava e condicionava
não somente seu modo de vida, mas também suas escolhas técnicas.
A superexploração das florestas, que era uma conseqüência não
somente dos grandes desmatamentos produzidos pela expansão demográfica,
mas também pelo manejo tradicional da época (matéria para combustível (
lenha e carvão) e madeira para utilização em obras), levou o nordeste da
França, berço da arquitetura gótica a uma grande escassez de madeira com
secções adequadas para construção.
Esta dificuldade provocou uma necessária evolução técnica, que a
hagiografia, as crônicas e os Cadernos de Villard de Honnecourt nos informam.
Os custos dos transportes, sobretudo por via terrestre,
incidem

decisivamente

sobre

as

técnicas

empregadas

e

refletem-se

notadamente no talhe das pedras em uma “estandartização” ou modulação na
pedreira.

Figura 23 – Entalhador de pedras com seus instrumentos de percussão e os blocos
modulares que têm seu transporte facilitado. Extraído de HARVEY,John (op.cit.,1971).
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O emprego das janelas e arcos ogivais, que podem ser construídos com
diversas curvas de mesmo raio, porém com alturas diferentes, utiliza-se de
peças de mesmo perfil e curvatura, prestando-se assim aos propósitos de usar
um pequeno repertório formal para compor arcos de várias inclinações.
Além das novas possibilidades trazidas pelo emprego das janelas e
arcos ogivais e dos arcobotantes, desenvolve-se também por exigências das
mudanças litúrgicas a arte dos vitrais, que permite trazer a luz para dentro das
naves, proteger contra a chuva e o frio e aliviar as fachadas pelo emprego de
menor volume de pedras

Figura 24 – Elevações parciais das naves -da esquerda para a direita e de cima para
baixo – de Noyon, Laon, Paris, Chartres, Reims e Amiens. Extraído de Castro Villalba,
Antonio. (op. cit.,1996, p.215).
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O Abade Suger em Saint-Denis, berço do gótico, queria uma igreja na
qual a luz brilhasse e a escuridão fosse daí varrida. Afirmava que a alma é
fortemente arrastada para Deus ao contemplar o brilho cintilante da luz refletida
em pedras preciosas (BROOKE,op.cit.,1972).
A ciência da construção, inteiramente empírica, apoiando-se nas
experiências mais arrojadas, progredia rapidamente e os construtores do país
que desenvolveram a nova arquitetura, adquiriram uma competência que os
fizeram requisitados por toda a Europa, como mestres de obras ou arquitetos.
Foi provavelmente por um desses títulos que Villard de Honnecourt foi
levado a viajar ao exterior e assim sair de sua terra natal, a Picardia, para
visitar a Île-de France, a Champagne, a Suíça e a Hungria.
Os

conhecimentos

extremamente

rudimentares

em

matéria

de

Geometria foram evidenciados pela correspondência de 1025 (século XI) entre
os escolásticos Radolf de Liège e Ragimbold de Cologne sobre suas pesquisas
e pelos esforços de outros escolásticos com Francon, Wazron, Razegan e
Adelman que se esforçavam para demonstrar corretamente o Teorema dos
ângulos internos de um triângulo. Mesmo através dos desenhos de Roriczer
em 1486 (século XV) no “Livro da Construção Exata dos Pináculos”,
percebemos a limitação dos conhecimentos em Geometria.
O conhecimento teórico e matemático da Geometria era pequeno por
parte dos mestres construtores e havia uma imensa dificuldade no diálogo com
os sábios e intelectuais pelas barreiras entre o latim culto e o latim vulgar.
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Esta afirmação sobre os limitados conhecimentos dos mestres
construtores era provavelmente exata para os teóricos, mas não parecia ser
verdadeira no mundo do trabalho.
Ao domínio da demonstração como entendemos hoje – aquelas que
interessam aos matemáticos, teóricos, filósofos ou sábios e que demonstrariam
a plena compreensão da obra de Euclides – contrapõe-se a prática do “traço”,
o plano de traçados reguladores com sua geometria prática.
É admirável que se possa imaginar como deste modo, as
catedrais góticas puderam ser erguidas sem maiores conhecimentos dos
domínios da Geometria.
Restam os traços ou riscos como é mais comum entre nós
e os modelos e maquetes. O risco em escala natural era importante etapa na
passagem do plano para a forma esculpida ao longo de toda a história da
construção erudita (TOLEDO,op.cit.,1978).
Lúcio Costa explica o significado da palavra risco na
Arquitetura: ”Da mesma forma que e expressão inglesa design, a palavra risco,
na sua acepção antiga, está sempre associada à idéia de concepção ou feitio
de alguma coisa e como tal não significa apenas o desenho, drawing, senão
desenho visando a feitura de um determinado objeto ou a execução de uma
determinada obra, ou seja, precisamente o respectivo projeto”.
A função do risco em escala natural – aqui como desenho
aberto na argamassa de uma parede ou em camada de gesso no piso – seria
servir de guia para marcar a pedra segundo a projeção da peça num plano
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(vertical ou horizontal) e orientar seu corte (TOLEDO,op.cit.,1978). Restam
exemplos ainda nas Catedrais de Wells e York, ambas na Inglaterra.
Os modelos – que aparecem muito na iconografia medieval
– prefiguram os resultados finais da edificação, servindo também para ser
mostrado ao Capítulo da futura catedral para conhecimento e aprovação do
projeto.

Figura 25 – Apresentação da Catedral de Autun pelo Duque de Borgonha ao Bispo de
Autun.Extraído de BROOKE,Christopher. (op.cit.,1972, p.102).

Se os métodos utilizados não são auxiliados por desenhos na época, é
notável que os traçados estão destinados a servir por um curto período de
tempo e que são feitos geralmente sobre suportes efêmeros ou reutilizáveis.
São desenhados sobre pergaminhos (suporte bastante caro e de dimensões
reduzidas), placas de madeira, superfícies de gesso, argamassas de cal e
muito raramente sobre placas de pedra.
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Em razão da necessidade já referida de aprovação do projeto perante o
Capítulo e o próprio Bispo, os Arquitetos eram levados a desenhar grandes
fachadas, caprichosamente preenchidas com cores.

Figura 26 – Fachada Oeste da Catedral de Strasbourg. Desenho original de Michael
Parler sobre pergaminho (c.1385).Extraído de www2.art.utah (op.cit.)

Mas, os métodos são guardados em segredo, apenas acessíveis para
aqueles que possuíam os conhecimentos do ofício dos construtores, os quais
eram transmitidos de forma oral e através de esquemas desenhados e
identificados por textos quase “criptográficos”.
A experiência é baseada em métodos estabelecidos empiricamente,
transmitidos de geração em geração e que são enriquecidos pelo acréscimo de
conhecimentos obtidos nas “loggias” das novas obras.
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Figura 27 – Sala de riscos em Strasbourg. Um arquiteto transmite seus conhecimentos
a seu filho. Notar o uso do compasso para o transporte de medidas. Extraído de
www.archives.arte-tv (op. cit.)

Entre o mundo dos práticos e aquele dos sábios e intelectuais existiam
barreiras que não permitiam que o saber fosse compartilhado.
Os arquitetos mestres construtores, iniciados na prática geométrica da
construção guardavam ciosamente seus segredos corporativos enquanto que
os “teóricos” desprezavam a utilização prática dos conhecimentos geométricos.
Além disso, as barreiras entre as línguas culta e vulgar e as dificuldades
dos arquitetos mestres construtores com a matemática, complicavam ainda
mais uma possível cooperação com os teóricos.
Mesmo assim, como a Geometria sempre foi considerada uma Arte
Liberal e de alguma forma ela era utilizada pelos arquitetos,seu ofício era
altamente considerado, embora implicasse em um trabalho manual.
Por isso, é provável que apesar do livro “Os Elementos” de Euclides ter
sido vertido para o latim logo nas primeiras décadas do século XII, ele pouco
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deve ter acrescido de imediato ao trabalho prático dos mestres construtores
(PADOVAN,op.cit.,1999).
Podemos então perguntar: qual geometria auxiliava os construtores?
Geometria sem dúvida, com fonte na Geometria de Euclides ou em
tratados como o de Vitruvius, cujas cópias, hoje sabemos, existiram sempre
pela Europa?
É particularmente difícil penetrar nos métodos de certas técnicas, pois a
discrição no seu detalhamento é rigorosamente observada pelos pedreiros e
arquitetos.
Esses “segredos de ofício” aparecem ratificados num famoso documento
resultante de um encontro de talhadores de pedras em Ratisbonne (1459 –
século XV) que rezava que “nenhum trabalhador, mestre, parlier ou jornaleiro,
ensinará a quem não for de nosso ofício e nem tenha jamais exercido o ofício
de pedreiro, como tirar a elevação do plano”.
Se a discrição ou segredo dos métodos é respeitável e justificável por
várias razões, ela constituiu-se num freio à cooperação de todos os que
poderiam, com conhecimentos complementares, fazer avançar as técnicas
antigas que constituíam o patrimônio comum.
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