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A ARQUITETURA DO PÁTIO
NO RENASCIMENTO ITALIANO
A presente pesquisa surge da vontade da autora em 

conhecer, estudar e analisar obras arquitetônicas do 

Renascimento Italiano, bem como entender os princípios 

fundamentais que regem uma boa arquitetura.



4

LAURA COSTA
Arquiteta e Urbanista (UNIVATES 2015)

Linha de Pesquisa: Teoria, História e Crítica da Arquitetura
Orientador: Cláudio Calovi Pereira

Prof. Ph.D. Massachusetts Institute of Technology

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Arquitetura

Faculdade de Arquitetura - PROPAR / UFRGS



5

“O homem necessita de um espaço de paz e sossego 
que o proteja do espaço exterior, hostil e desconhecido, 
mas que, no entanto, participe do dia e da noite, do sol 
e da lua, do calor, do frio e da chuva. Este espaço está 
sujeito ao passar dos dias e das estações e as regras que 

determinam a sua existência é o “pátio”.

(SPALT, 2000, p.7, tradução da autora)
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IMAGEM 01: Palazzo della Cancelleria
cortile (pátio central)

Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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RESUMO/ABSTRACT

A presente dissertação propõe a investigação de projetos de pátios em edificações do 

Renascimento Italiano, abrangendo loggias em pátios de residências (palácios) ou claustros 

(conventos ou mosteiros), visando à compreensão das diferentes soluções de articulação dos 

elementos clássicos. Tal situação é analisada nos pátios de edificações situadas em Florença, 

Urbino e Roma, compreendendo do início do século XV ao início do século XVI, selecionadas 

por sua relevância na bibliografia. A pesquisa tem como objetivo principal a análise desses 

pátios em termos de seu arranjo formal como manipulação dos diferentes elementos da 

linguagem clássica, assim como fazer relações dimensionais em suas unidades modulares 

que examinem suas proporções. A partir das análises, pode-se compreender a diversidade 

de possibilidades de projeto verificadas num pátio ou claustro do Renascimento italiano.

The purpose of this dissertation is to analyze the design of courtyards in Italian Renaissance 

buildings, comprising loggias in residences and cloisters, trying to understand the different 

arrangements of classical elements. The chosen courtyards are located in Florence, 

Urbino and Rome, comprising the beginnings of the 15th century until the beginning of 

the 16th century. The criterium for selection was the relevance in the bibliography of 

the area. The principal intention is the analysis of the courtyards in terms of their ways of 

manipulating the different classical elements and to study the relations between dimensions 

of modular components, to search for similar proportions. The study of these courtyards 

allows for the understanding of different design strategies during the Italian Renaissance.   
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IMAGEM 02: Palazzo Baldassini
cortile (pátio central)

Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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 O período designado como Renascimento 
italiano foi um momento de inovação no que diz 
respeito às artes e a arquitetura; uma época de 
novos gêneros, novos estilos e novas técnicas. 
Os renascentistas italianos eram entusiastas da 
antiguidade clássica, sendo esta atração uma das 
primeiras características do movimento. Do mesmo 
modo, é no Renascimento italiano que a arquitetura 
como profissão liberal é consolidada perante os 
ofícios e inicia-se a procura pelo arquiteto por parte 
de clientes privados para projetar edificações em 
estilo clássico. 
 Nesse período, o cortile (pátio com pórticos) 
foi um elemento muito importante no contexto 
da arquitetura de palácios (sede de governos e 
residências da aristocracia, da nobreza e de oficiais 
da igreja) e de claustros (conventos ou mosteiros). O 
espaço se destacava por ser uma área que cumpria 
diversas funções, tanto pragmáticas (iluminação, 
ventilação, recolhimento de água e circulação) como 
sociais (eventos ao ar livre, contemplação). Além 
disso, expressavam ordem visual, modernidade 
e identidade com o classicismo da antiguidade, 
sendo que sua presença conferia prestígio social ao 
proprietário e sua família. 

“A função prática dos pátios é 

fornecer luz e ventilação ao núcleo 

do palácio. No entanto, em Roma 

no século XVI, eles se tornaram uma 

parte importante da residência, 

recebendo tanta atenção quanto o 

salão principal (sala) em termos de 

proporção e decoração. Os pátios 

INTRODUÇÃO
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são monumentais em grandes 

palácios (geralmente com galerias 

nos quatro lados) e simplificados 

em palácios menores. Os palácios 

menores romanos geralmente 

tem um pátio central com uma ou 

duas loggias, enquanto os outros 

lados espelham a articulação das 

galerias com relevo clássico. Esse 

procedimento é uma redução dos 

peristilos encontrados em grandes 

palácios (...)”1

 Portanto, essas edificações dispuseram de 
um espaço aberto em forma de núcleo central, com 
geometria regular, simetria e modulação. A maioria 
desses espaços foi proposta em forma de retângulo, 
quadrado ou círculo, não passando de mais de três 
pavimentos, divididos em faixas horizontais, com 
alternância de cheios e vazios e estabelecendo 
uma coordenação de partes usando o sistema dos 
gêneros clássicos. 

“Esta forma, dentro da forma 

do edifício, determinava uma 

centralidade e uma encruzilhada 

para os caminhos de entrada e 

saída. A referência lógica entre a 

ideia do edifício e a ideia da cidade 

nasceu imediatamente. De fato, o 

edifício possui um sistema criado à 

semelhança de uma microcidade, 

onde os caminhos e percursos se 

encontram no espaço aberto do 

pátio como uma praça interna. Tudo 

isso responde perfeitamente aos 

critérios especulativos deste período 

e que também eram consolidados na 

tratadística da época”.2

 No térreo, as edificações que continham 
um pátio interno abrigavam circulações cobertas 
por pórticos, que muitas vezes se estendiam nas 
quatro faces, em conjunto com um sistema clássico 
composto por colunas esbeltas que sustentavam 
arcos de meio ponto. No entanto, não havia um 
padrão uniforme a ser seguido, o que possibilitou 
diferentes maneiras de composição desses 
espaços. Na verdade, pela falta de precedentes 
antigos claros, os projetos de pátios (cortile) em 
estilo clássico do Renascimento italiano tomaram 
os pátios e claustros medievais e os dotaram de 
geometria, proporções e elementos clássicos mais 
precisos arqueologicamente. O princípio geométrico 
regulador estava presente em todos os exemplares, 
bem como soluções similares dos problemas 
estruturais, funcionais e formais.
 Desse modo, nos séculos XV e XVI, na Itália, 
os pátios passaram a incorporar características 1 PEREIRA, Cláudio Calovi. Architectural Practice and the Planning of Minor Palaces in 

Renaissance Italy: 1510-1570 (tese de doutorado). Cambridge: Massachusetts Institute of 
Technology, 1998, p. 22. Tradução nossa do trecho: “The practical function of courtyards 
is to provide light and ventilation to the core of the palace. However, in 16th century 
Rome, they became an important part of the residence, receiving as much attention as 
the sala in terms of proportions and decoration. Courtyards are monumental in large 
palaces (generally with loggias on the four sides) and simplified in smaller palaces. Ro-
man minor palaces usually have a central courtyard with one or two loggias, while the 
other sides mirror the articulation of the loggias with classical relief. Such procedure is 
a reduction of the peristyles found in large palaces (...)”.

2 MANDELLI, Emma. Palazzi Del Rinascimento. Dal Rivero al Conforto. Firenze: Alinea, 
1989, p.71. Tradução nossa do trecho: “Questa forma, dentro alla forma del palazzo, 
determinava una centralità ed un nodo di incrocio per i percorsi di entrata e uscita. 
Nasce immediato il riferimento logico tra l’idea del palazzo e l’idea della città. Infatti il 
palazzo ha un impianto creato a somiglianza di una microcittà, dove le strade-percor-
so si ritrovano nello spazio aperto del cortile quale piazza interna. Tutto ciò risponde 
perfettamente ai criteri speculativi che nel periodo al quale si fa riferimento si erano 
sviluppati parzialmente consolidati attraverso la trattatistica”. 
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inspiradas na arquitetura clássica da Roma antiga. 
Tais particularidades envolvem tanto a geometria 
como a ornamentação e disposição dos elementos 
clássicos desses espaços. Os precedentes para essas 
novas construções vêm tanto dos remanescentes 
da arquitetura clássica da época romana como do 
tratado de arquitetura de Vitrúvio.

“Vitrúvio era estudado, edifícios 

antigos eram medidos, a fim de 

aprender a “linguagem” clássica da 

arquitetura, não apenas o vocabulário 

(pedimentos, moldes decorativos, 

colunas dórica, jônica e coríntia e 

assim por diante), mas também a 

gramática: as regras para combinar 

os diferentes elementos”.3

 Para a produção do cortile no Renascimento 
Italiano, os latinistas da época tiveram de decifrar 
o que, no século I a.C., Vitrúvio escrevera a respeito 
da forma e da função do átrio em seu tratado de 
arquitetura. Não havia ilustrações remanescentes 
nos manuscritos medievais, nem ruínas de pátios 
para orientá-los. Ou seja, valendo-se do texto de 
Vitrúvio e suas interpretações, os arquitetos da 
época interpretaram o cavum aedium da casa 
urbana romana, descrito no capítulo III do livro VI, 
como sendo um “átrio” ou pátio. Pellecchia examina 
essa questão com amplitude, explicando como as 
diversas formas que essa interpretação assumiu 
em diferentes textos de latinistas, historiadores e 

arquitetos renascentistas italianos.4 
 No livro VI, capítulo 3 de seu tratado, Vitrúvio 
inicia descrevendo os cinco tipos de cavum aedium: 
o toscano, o coríntio, o tetrástilo, o despluviado e o 
testudinado. Ele não os designa como “átrios” nesse 
ponto (em latim, atria), mas usa posteriormente a 
palavra ao referir-se ao mesmo espaço (por exemplo, 
VI, 3, 1-2). O arquiteto expõe as características 
arquitetônicas e o modo como cada tipo de átrio 
deve ser construído. Também dedica um parágrafo 
para explicar a relação da largura e comprimento 
ideal para cada átrio. 
 Ao interpretar as formas descritas no 
texto, arquitetos renascentistas como Alberti, Fra 
Giocondo, Francesco di Giorgio e Antonio da Sangallo, 
o Jovem, reconstruíram o átrio de diferentes modos. 
No entanto, quase todos o entenderam como um 
pátio aberto no centro da casa. As dificuldades 
de compreensão do latim técnico de Vitrúvio 
combinada ao fato de o livro conter termos gregos 
cujos significados não eram claros, exigiu um 
grande esforço dos intérpretes renascentistas para 
entender o texto. Por causa disso, o tratado serviu 
como um instrumento incentivador à inventividade 
dos arquitetos ao conceber visualmente os átrios e 
adaptá-los às residências nobres do Renascimento.

“Ao comparar as teorias contidas nos 

tratados e os resultados oferecidos 

pelos edifícios projetados, se 

manifesta claramente a tendência, 

comum aos praticantes, de 

3 BURKE, Peter. O Renascimento italiano. Cultura e sociedade na Itália. São Paulo: Nova 
Alexandria, 2010, p.27. 

4 PELLECCHIA, Linda. “Architects read Vitruvius: Renaissance interpretations of the 
atrium of the ancient house” in Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 
51, nº4, December 1992: pp. 377-416.
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recuperar a linguagem clássica para 

experimentá-la na prática do projeto, 

com o objetivo de apropriar-se da 

disciplina inerente à síntese das 

ordens que permitisse manifestar na 

prática um resultado harmonioso e 

ordenado”.5

 Os pórticos colunares fazem parte da 
composição formal das edificações e estão presentes 
nas galerias dos pátios de palácios, claustros 
(conventos ou mosteiros), em envelopes formais 
em torno de edificações e em fachadas principais. 
Os pórticos fazem parte da identidade clássica e da 
ornamentação de um espaço e, basicamente, são 
compostos por colunas com capiteis dóricos, jônicos 
ou coríntios, além do uso ocasional dos capitéis 
toscano e compósito.  Além disso, existem elementos 
que podem ser acrescentados ao catálogo, como 
pilares, pilastras, semicolunas, colunetas, arcos, 
bases, pedestais, entablamentos, frisos, cornijas e 
balaustradas. 

“De um modo geral, o pátio parece ser 

confirmado em suas características 

peculiares de implantação e fachada, 

como o elemento dominante e 

essencial dos edifícios. Ele era um 

tipo de fachada privada projetada 

com cuidado, sem aleatoriedade mas 

dentro da flexibilidade que o edifício 

mostra em relação ao local e aos 

limites que o cercam”.6

 Portanto, o trabalho tem por objetivo 
investigar os projetos de pátios com pórticos 
colunares em edificações do Renascimento Italiano, 
a fim de compreender as diferentes soluções dadas 
à articulação dos elementos clássicos, ou seja, como 
os gêneros clássicos de colunas foram dispostos, 
tanto nos planos intermediários quanto na solução 
dada à esquina. Também se objetiva identificar 
a organização do espaço por meio da disposição 
modular e relacionar medidas de planta com alturas 
dispostas nas fachadas do pátio, a fim de encontrar 
relações. Do mesmo modo, se busca compreender 
a diversidade de possibilidades de se projetar um 
pátio ou claustro, bem como comparar as soluções 
adotadas em cada edificação, a fim de reconhecer 
a influência de experiências anteriores sobre as 
posteriores, assim como evoluções verificadas.

“A harmonia era, portanto, um 

objetivo alcançável e que buscado 

através da aplicação da teoria das 

proporções. A geometria com o uso 

do módulo e da grelha foi a base do 

projeto usada para compor e amarrar 

as partes. O controle concebido 

como ponto de partida materializou-

se na correspondência entre as 

relações geométricas, numéricas e 
5 MANDELLI, Emma. Palazzi Del Rinascimento. Dal rilievo al Confronto. Firenze: Alinea, 
1989, p.77. Tradução nossa do trecho: “Confrontando le teorie contenute nei trattati ed 
i risultati offerti dagli edifici progettati, appare chiara la tendenza, comune agli ope-
ratori, a riconquistare il linguaggio classico per poterlo sperimentare nella prassi del 
progetto, con lo scopo di far propria la disciplina insita nella sintesi degli Ordini che 
permettesse appunto nella pratica un risultato armonico ed ordinato”.

6 MANDELLI, Emma. Palazzi Del Rinascimento. Dal rilievo al Confronto. Firenze: Alinea, 
1989, p.77. Tradução nossa do trecho: “Dall’esame generale il cortile sembra confer-
marsi nelle sue caratteristiche peculiari di impianto, e di prospetto, come ele- mento 
dominante e imprescindibile dei palazzi. Una sorta di prospetto privato progettato con 
cura, senza casualità se non nella flessibilità che il palazzo mostrava nei confronti del 
luogo e dei limiti in esso contenuti”.
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harmônicas, com o fim de obter a 

confirmação matemática da própria 

geometria”.7

 O trabalho consiste na análise formal da obra de 

arquitetura, ou seja, a organização formal dos elementos 

dispostos no edifício.  Tal situação será analisada nos 

pátios das edificações do período Renascentista iniciando 

por Florença e Urbino no século XV, onde surgem os 

primeiros exemplos de pátios organizados dessa forma. 

Em sequência, são analisados pátios em Roma no XVI. 

O exame destes exemplares ilustra o desenvolvimento 

progressivo das soluções de projeto para os pátios dos 

palácios do Renascimento Italiano. 

 Os exemplares foram selecionados por sua 

relevância na bibliografia, tomando como premissa a 

diversidade geográfica, a diversidade cronológica e a 

diversidade de autoria. Além disso, em fevereiro de 2018 

a autora realizou uma viagem de estudo às cidades de 

Florença e Roma, na Itália, para reconhecimento in loco 

das obras a serem estudadas e registro das edificações por 

meio de fotos e vídeos. Essa experiência colaborou para a 

definição dos objetos que serão analisados nesta pesquisa. 

 As bibliografias examinadas para escolha dos 

objetos de análise foram: Jean Castex – Renacimiento, 

barroco y classicismo; Christop Luitpold Frommel – 

Architettura del Rinascimento; Manfredo Tafuri – La 

Arquitectura del humanismo; Wolfgang Lotz – Arquitetura 

na Itália: 1500-1600; Ludwig Heydenreich – Architecture 

in Italy e  Peter Murray – Arquitectura del renacimiento. 

Além das medições realizadas pela autora in-loco nos 

objetos de estudo, foram considerados autores e textos 

que referem números referentes a medidas das obras 

analisadas: Emma Mandelli – Palazzo del Rinascimento. 

Dal rilievo al confronto; Paul Letarouilly – Les edifices de 

Rome Moderne; Ludwig Heydenreich – Architecture in 

Italy.

7 MANDELLI, Emma. Palazzi Del Rinascimento. Dal rilievo al Confronto. Firenze: Alinea, 
1989, p.77, 78.
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 O Palazzo Medici é um edifício pioneiro no 
gênero residencial no Renascimento, em função da 
presença de elementos clássicos em sua organização 
compositiva e em sua materialidade. O edifício foi 
encomendado por Cosimo de Medici em 1445 ao 
arquiteto Michelozzo di Bartolomeo1.
 O palácio está localizado na Via Camillo 
Cavour (antiga Via Larga) em Florença, e passou a 
ser ocupado entre 1458 e 1459 pela família Medici. 
Originalmente, a fachada principal do palácio 
compreendia 40,85 metros de comprimento, 
correspondendo às três grandes aberturas do térreo. 
Lateralmente, o palácio tem 38,07m de extensão. 
A fachada externa tem altura de 24,50m. Suas 
dimensões o tornaram um dos maiores palácios 
privados do quattrocento de Florença. Após ser 
vendido para a família Riccardi em 1659, o palácio foi 
estendido lateralmente em aproximadamente um 
terço em seu tamanho para abrigar as necessidades 
da nova família, fato que acabou modificando a 
proporção original do edifício.  
 O volume de forma cúbica abriga três 
pavimentos em torno de um pátio central aberto. 
Na parte dos fundos está localizado um jardim, o 
qual era utilizado por Lorenzo de Medici para exibir 
suas coleções de esculturas de mármore2. 
 A aparência externa do palácio é de caráter 
bruto como forma de expressão; cada pavimento 
apresenta um acabamento diferente, constituído por 
uma tríplice gradação de alvenarias com atenuação 

PALAZZO MEDICI 

1 STAPLEFORD, Richard. Lorenzo De’ Medici At Home – The Inventory of the palazzo 
Medici in 1492. 2013, p.11.

2 STAPLEFORD, Richard. Lorenzo De’ Medici At Home – The Inventory of the palazzo 
Medici in 1492. 2013, p.12.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Florença, Itália.
1 Palazzo Medici

2 Piazza del Duomo 
Fonte: Google Earth (2020);
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da expressão de tectonicidade3 de baixo para cima. 
No térreo são empregados blocos irregulares de 
pedras menos trabalhadas, com dimensões maiores 
e mais salientes; no segundo pavimento, os blocos 
passam a ter contornos regulares com faces planas, 
sem saliências, mas com rejuntes profundos que 
acentuam sua tridimensionalidade. No terceiro 
pavimento, são empregados rejuntes junto ao plano 
de superfície, pouco perceptíveis entre as pedras, que 
desfazem a identificação de sua individualidade em 
favor da percepção do plano de fachada como um 
todo. Neste último pavimento, os blocos possuem 
dimensões aleatórias no sentido horizontal. 
 Na fachada, o único elemento clássico 
de destaque é a cornija, que rompe a tradição da 
projeção do telhado das residências florentinas. A 
cornija se destaca por ter proporção relacionada à 
altura total do bloco e assim, adquirir dimensões 
monumentais.

“Pedras maciças rusticadas no térreo 

expressavam a força defensiva 

apropriada ao nível da rua. No 

piano nobile (o segundo andar), a 

alvenaria de cantaria com juntas 

profundas esculpidas entre as pedras 

manifestava a elegância refinada da 

face pública da família. No terceiro 

andar, a alvenaria de cantaria lisa 

era mais reticente, adequada para 

fins familiares particulares”.4

 Nota-se que Michelozzo utilizou uma 
hierarquia na distribuição das alvenarias conforme 
o que acontecida interiormente ao edifício, 
refletindo a organização interna na fachada 
externa, iniciando pelo bruto por estar em contato 
com o solo e a vida pública, até o mais refinado por 
abrigar os ambientes privados e íntimos da casa.  
 As aberturas presentes nas fachadas unem 
os dois pavimentos superiores por seu alinhamento, 
enquanto o acabamento das alvenarias os 
diferencia. O térreo apresenta dois tipos diferentes 
de aberturas: pequenas janelas com um gradil 
e três grandes portais terminados por arcos.  Os 
portais apresentam um arco de meio ponto e 
pedras assentadas seguindo a curvatura do arco. 
No segundo pavimento, a forma das aberturas se 
assemelha aos portais do térreo, em menor escala: 
as janelas têm um arco de meio ponto composto por 
pedras. A abertura é dividida em dois pequenos vãos 
com uma coluneta de ordem coríntia que os divide. 
Esse tipo de abertura medieval caracteriza a bífora 
florentina. No terceiro pavimento, a fenestração é 
similar ao segundo.  
 Para acessar o palácio existem duas 
entradas: a principal pela via Camilo Cavour e uma 
secundária pelo jardim. Uma vez adentrando o 
palácio pela entrada principal e androne (corredor 

3 MAHFUZ, Edson da Cunha. Tipo, projeto e método, construção disciplinar: Quatro 
partidos em debate 1960/2000. 2011, p. 18 e 19. O autor comenta que o termo “tectonici-
dade” é um elemento que além de sustentar o edifício colabora com a sua identidade 
formal, ou seja, a coerência entre ordem visual e ordem material, porém sem fundir-
-se. 

4 STAPLEFORD, Richard. Lorenzo De’ Medici At Home – The Inventory of the palazzo 
Medici in 1492. 2013, p.11. Tradução nossa do trecho: “Massive rusticated stones on the 
ground floor expressed the defensive strength appropriate to the street level. On the 
piano nobile (the second floor), ashlar masonry with crisply carved deep joints betwe-
en the stones manifested the refined elegance of the public face of the family. On the 
third floor, the smooth ashlar masonry was more reticent, suitable for private family 
purposes”. 
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IMAGEM 04: Palazzo Medici; acesso secundário através do jardim
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 05: Palazzo Medici; cortile (pátio central)
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 06: capitel de ordem coríntia utilizado nas doze 
colunas no pátio interno 

Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 03: Palazzo Medici; acesso principal da edificação 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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de entrada), se chega ao cortile (pátio central), que 
é um ambiente sóbrio e pouco iluminado, mas, ao 
mesmo tempo, elegante e refinado, totalmente dife-
rente da severidade da fachada externa. Ele é visto 
após acessar o palácio, pois além de suprir as neces-
sidades pragmáticas como iluminação e ventilação 
dos ambientes, tinha também uma função social, 
pois abrigava eventos ao ar livre, principalmente no 
verão. 
 O pátio é circundado por quatro galerias si-
milares com três vãos. No total, são 12 colunas com 
capitéis coríntios que apoiam arcos de meio ponto 
e um entablamento acima deles. O segundo pavi-
mento não apresenta galerias abertas. O acabamen-
to das paredes é de alvenaria rebocada e pintada 
imitando pedra.  As janelas são idênticas às utiliza-
das no exterior. Entretanto, na fachada do segundo 
pavimento do pátio, entre as janelas, aparece uma 
abertura menor em forma de círculo. Já no terceiro 
pavimento, o projeto original previa uma situação 
similar à do térreo, com galerias abertas. Contudo, 
a altura é menor e as esbeltas colunas são de ordem 
jônica, apoiando diretamente um entablamento, 
sem a presença de arcos como no térreo. Atualmen-
te, a galeria encontra-se vedada por janelas de vi-
tral.

“Os visitantes do palácio recebem 

uma apresentação dos valores hu-

manistas da família desde o primei-

ro momento em que colocam seus 

pés no pátio, ao serem envolvidos pe-

los vãos bem proporcionados, pelas 

colunas graciosamente dimensiona-

das, pelos capitéis finamente escul-

pidos e superfícies de paredes bem 

acabadas”.5

 Os entablamentos do pátio exibem pinturas 
e medalhões com figuras representativas e também 
servem como guarda corpo para o segundo pavi-
mento.

“A importância da coleção de anti-

guidades para a imagem pública da 

família era sublinhada pelos meda-

lhões de estuque no friso do entabla-

mento do pátio, reproduções de jóias 

esculpidas da coleção Medici”.6

A importância do estudo desta obra deve-se ao fato 
de ser uma construção de inédita regularidade ge-
ométrica e com um pátio clássico muito bem co-
ordenado em termos de aplicação dos elementos 
clássicos. Já havia exemplos de pátios de palácios 
privados em Florença com uso de galerias com co-
lunas de inspiração clássica para fazer a ligação en-
tre o androne (corredor de acesso desde a rua) e a 
escadaria de acesso ao piano nobile e seu salão de 
recepções. Um exemplo disso é o Palazzo Bardi ou 
Busini, de 1427, por alguns atribuído a Brunelleschi, 
com pátio de planta quadrada com quatro pórticos 
iguais de quatro colunas apoiando arcos. Contudo,

5 STAPLEFORD, Richard. Lorenzo De’ Medici At Home – The Inventory of the palazzo 
Medici in 1492. 2013, p.12. Tradução nossa do trecho: “Visitors to the palace were in-
troduced the humanist values of the family from the first moment they stepped into 
the courtyard, surrounded by the well-proportioned bays, graciously scaled columns, 
finely sculped capitals, and finished wall surfaces”. 

6 STAPLEFORD, Richard. Lorenzo De’ Medici At Home – The Inventory of the palazzo 
Medici in 1492. 2013, p.12. Tradução nossa do trecho: “The importance of the collection 
of antiquities to the family’s public image was underscored by the stucco medallions 
in the frieze of the courtyard entablature, reproductions of carved gems in the Medici 
collection”.
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no Palazzo Medici, o uso de colunas coríntias arti-
culadas com arcos e entablamento de acabamento 
preciso em intervalos regulares, segundo uma rigo-
rosa base geométrica, reflete de forma inédita o ide-
al renascentista do controle matemático do espaço.
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IMAGEM 07: Palazzo Medici 
cortile (pátio central)
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018



PLANTA BAIXA PALAZZO MEDICI
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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 O pátio possui a medida de 12,20m por 12,20m7 
, ou seja, dispõe de uma forma geométrica quadrada, 
totalizando uma área de aproximadamente 150m². Cada 
coluna possui uma base quadrada com o tamanho de 
0,70m por 0,70m. As galerias que circundam o pátio 
possuem dimensões diferentes (medidas encontradas 
a partir do eixo das colunas); a que se volta ao acesso 
principal apresenta largura de 4,76m, as duas galerias 
laterais possuem 4m de largura; e, por fim, a que conduz 
ao jardim mede 7,90 metros de largura, em função de 
abrigar eventos no verão, como refeições e comemorações 
festivas, pelo clima mais ameno que o local propiciava. 
 O cortile do palácio é um espaço de grande 
importância na experiência espacial. Após a contemplação 
externa do grande volume cúbico rusticado desde a 
esquina, o visitante adentra o palácio pelo androne, 
que confere uma sensação de contração espacial. Na 
sequência, o visitante percebe nova expansão ao chegar 
no pátio, por sua luminosidade e pela geometria do 
arranjo, que apresenta um novo quadrado com lados 
iguais, demarcado pelas colunas coríntias, arcos e 
entablamentos. 
 Ao projetar o pátio, Michelozzo define o vazio 
como um quadrado perfeito, cujas faces são divididas em 
intervalos regulares de 4,06m ou 7 braccia de Florença, 
medidos de eixo a eixo de coluna. A repetição das colunas 
em ritmo similar confere um marcante senso de unidade 
e regularidade ao espaço. Nos pórticos laterais do pátio, 
há um módulo de 4 x 4m em planta, mas sua ausência 
nos pórticos de frente e de fundos o torna pouco relevante. 
No pórtico ligado ao androne, a medida tem um pequeno 

aumento de largura que pouco interfere na percepção 
da regularidade. O pórtico com saída para o jardim é 
intencionalmente mais largo, indicando um espaço de 
estar.
 Analisando a fachada do pátio, constata-se que 
os arcos de meio ponto se alinham com o eixo das janelas 
do segundo e terceiro pavimento, bem como o eixo das 
colunas coríntias se alinham com o eixo das aberturas 

Diagrama de Modulação
Palazzo Medici
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros 0 4 12

7 As medidas indicadas nesta análise foram extraídas dos levantamentos de Stegmann 
& Geymuller. Die architektur der Renaissance in Toscana, 1885, e de Mandelli, Emma. 
Palazzo del Rinascimento. Dal rilievo al confronto, 1989, e conferidas pela autora no 
próprio palácio, com a ajuda de uma trena a laser e uma fita métrica. 
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circulares presentes numa das fachadas do segundo 
pavimento. Ao visualizar o espaço desde o centro do 
pátio, o visitante percebe que o térreo possui um 
grau de imponência maior em função das galerias 
com colunas, somadas aos arcos e entablamento, 
que serve de guarda-corpo para as aberturas do 
segundo pavimento. 
 As esquinas do pátio não recebem 
tratamento especial, ou seja, a coluna da esquina é 
a mesma dos trechos intermediários. Nota-se que, 
visualmente, as colunas apresentam uma sensação 
de fragilidade por parecerem ser muito delgadas 
em relação ao vão que correspondem. Contudo, essa 
relação tectônica era usual nas obras da época em 
Florença. 
 A solução do pátio do Palazzo Medici é 
notável em sua combinação de ordem geométrica 
e precisão no detalhamento clássico. Quais seriam 
as fontes inspiradoras de Michelozzo nessa parte 
da obra? Um precedente fundamental é o pórtico do 
Hospital dos Inocentes, de Filippo Brunelleschi, que 
em 1424 já tinha nove vãos concluídos, com colunas 
coríntias, arcos e abóbadas. O pórtico obedece a uma 
modulação de aproximadamente 5,35 x 5,35 x 5,35m 
(largura, altura e profundidade), com o arco subindo 
mais 2,67m (meio módulo) e o entablamento, mais 
2,67m, completando dois módulos em altura8.  O 
rigor geométrico e o detalhe clássico desse pórtico 
devem ter impressionado muitos artistas e 
arquitetos, dentre eles Michelozzo.

Axonométrica 
Palazzo Medici

Fonte: Laura Costa (2020)

Diagrama da Esquina
Palazzo Medici

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros
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8 Medidas extraídas de BATTISTI, Eugenio. Filippo Brunelleschi. Milano: Electa, 1976, 
p. 46-55. Deve-se observar que a largura do módulo do pórtico de Brunelleschi não é 
medido de eixo a eixo de coluna, mas corresponde ao intercolúnio ou espaço entre 
duas colunas. Desse modo, a extensão total do pórtico apresenta uma medida que não 
corresponde com os 5,35m do módulo, pois a largura das colunas, que não faz parte do 
módulo, precisa ser acrescentada.
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IMAGEM 09: Palazzo Medici; cortile (pátio central) 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 08: Ospedalle Degli Innocenti
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

“Ao copiar exatamente a colunata do 

Hospital dos Inocentes de Brunelles-

chi, Michelozzo evocou o senso de 

proporções matemáticas puras do 

prédio, bem como seu elegante voca-

bulário clássico”.9  

 A observação de Stapleford não é totalmente 
correta. Michelozzo não copia exatamente a coluna-
ta de Brunelleschi, pois suas medidas não encon-
tram o mesmo grau de correspondência modular. 
O módulo do pórtico de Michelozzo tem 4,06m entre 
os eixos das colunas e 8,60m de altura até o final do 
entablamento. A razão entre estas duas medidas é 
de aproximadamente 1:2. Brunelleschi usa um qua-
drado de 5,35m para estabelecer seu intercolúnio 
(ao invés da distância entre eixos de colunas), que 
termina com os capitéis das colunas. Outros 5,35m 
são usados até o final do entablamento, gerando 
uma razão de 1:2 entre largura e altura do módulo. 
Portanto, o módulo do pórtico de Michelozzo segue 
as proporções do precedente brunelleschiano. Con-
tudo, há uma sutil diferença dentro dessa seme-
lhança: Michelozzo provavelmente desejou vertica-
lizar a proporção de seu pórtico, aproximando suas 
colunas e deixando-as mais altas. Suas colunas têm 
5,50m de altura até o topo do capitel, mas apenas 
4,06m de largura entre eixos. Ao invés da razão 1:1 
de Brunelleschi na relação intercolúnio x altura das 
colunas, Michelozzo usa uma razão de 1:1⅓. Nesse 
sentido, ele preferiu fazer um ajuste perceptivo em 

9 STAPLEFORD, Richard. Lorenzo De’ Medici At Home – The Inventory of the palazzo Me-
dici in 1492. 2013, p.11, 12. Tradução nossa do trecho: “By copying exactly the colonnade 
of Brunelleschi’s Ospedale degli Innocenti, Michelozzo evoked that building’s sense of 
pure mathematical proportions as well as its elegant classicizing vocabulary”. 
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PLANTA BAIXA OSPEDALLE DEGLI INNOCENTI
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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vez de copiar literalmente a modulação de Brunel-
leschi. 
 Mesmo assim, ao contemplar os pórticos de 
Brunelleschi e de Michelozzo, verifica-se a estreita 
relação formal entre ambos. No caso do Palazzo Me-
dici, os pórticos do pátio configuram um ambiente 
fechado e privado, enquanto no Hospital dos Ino-
centes, o pórtico refere-se a uma fachada principal 
que tem como objetivo sinalizar o espaço de entrada 
de um edifício público. A função distinta não impe-
diu que o precedente fosse adotado por Michelozzo.
 Nota-se que tanto no pórtico de Brunelleschi 
quando no do Michelozzo, as ordens são coríntias. Da 
mesma forma, o arquiteto do Palazzo Medici utiliza 
medalhões decorativos semelhantes aos usados 
no Hospital dos Inocentes. Entretanto, os motivos 
são distintos e sua posição, diferente. Brunelleschi 
os posiciona entre os arcos, acima dos capitéis, 
enquanto Michelozzo os coloca no entablamento.
 Como já referido, a galeria aberta do Hospital 
dos Inocentes é composta por nove módulos de 5,35 
x 5,35 x 5,35m, medidos entre colunas e na altura 
da coluna até o topo do capitel. Na definição da 

Axonométrica
Ospedalle Degli Innocentti
Fonte: Laura Costa (2020)

Fachada Frontal
Ospedalle Degli Innocentti
Fonte: Laura Costa (2020)
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altura total, Brunelleschi utiliza dois módulos da 
mesma medida (5,35 + 5,35m); o primeiro módulo 
compreende desde o piso do térreo até o final do 
primeiro capitel e o outro, do final do primeiro 
capitel até o final do entablamento que corre acima 
dos arcos.  No Palazzo Medici, Michelozzo trabalha 
com o mesmo arranjo de elementos, mas modifica 
as medidas e altera as proporções ao definir as 
alturas de suas colunas, arcos e entablamentos, 
como referido mais acima. 
 Brunelleschi finaliza seu pórtico justapondo 
uma coluna e uma pilastra nas duas extremidades. 
Nota-se que essa solução torna as extremidades 
da edificação aparentemente mais tectônicas, 
enquadrando o trecho destinado à galeria frontal 
aberta. Já Michelozzo prefere uma solução mais 
tradicional para a esquina do seu pátio: trata-a da 
mesma forma que os planos intermediários. Talvez 
ele tenha intuído que uma solução de esquina 
diferente seria fonte de desarmonia ao reunir 
quatro pórticos com apenas quatro colunas.
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PALAZZO VENEZIA  O Palazzo Venezia ou Palazzo Barbo é uma 
edificação construída na cidade de Roma de 1465 
a 1468 por Francesco del Borgo10, encomendada 
pelo cardeal veneziano Pietro Barbo, razão pela 
qual inicialmente era chamado de Palazzo Barbo. 
Ocupado pelo proprietário desde 1455, o palácio foi 
grandemente ampliado depois que Barbo foi eleito 
papa (Paulo II) em 1464. A ampliação compreende 
a duplicação e elevação do bloco principal frente à 
Piazza Venezia, a construção de uma nova ala na 
Via dei Plebiscito, um cortile clássico e um jardim 
anexo com pórticos (Palazzetto)11. O edifício foi 
construído em um local onde já havia construções 
de natureza residencial ligadas ao cardeal titular 
da igreja de San Marco, fundada em 336 d.C. Nesse 
sentido, o arquiteto incorporou parte das estruturas 
pré-existentes ao novo programa da residência.

“Quando o cardeal Barbo decidiu 

construir a sua nova residência 

demoliu parcialmente o existente 

e incorporou uma parte dessas 

construções anteriores (...)”12.

“Além de Francesco di Borgo 

praefectus fabricae e do arquiteto 

Bernardo di Lorenzo da Firenze, 

10 Segundo Frommel, F. del Borgo foi o arquiteto de toda a ampliação do palácio enco-
mendado por Barbo, de 1465 até 1468, quando faleceu. FROMMEL, Christop. Architettura 
del Rinascimento italiano. Milão: Skira, 2009, pp. 77-81 e FROMMEL, Christop. “Chi era 
l’architetto di Palazzo Venezia?” In Studi in onore di Giulio Carlo Argan, vol. 2, Roma, 
1984, pp. 39-60. 

11 Informações descritas no site oficial do Palazzo Venezia. Disponível em: http://mu-
seopalazzovenezia.beniculturali.it/

12 VIGLIAROLO, Carolina. Piazza San Marco. [ano?] P.03. Disponível em:  http://mu-
seopalazzovenezia.beniculturali.it/index.php?it/161/file-di-testo.  Tradução nossa do 
trecho: “Quando il cardinale Barbo decise di costruire la sua nuova residenza demolì 
parzialmente e in parte inglobò queste costruzioni precedenti”.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Roma, Itália
1 Palazzo Venezia

2 Palazzo della Calcelleria
3 Palazzo Fernese

4 Claustro Santa Ma Della Pace
55 Palazzo Baldassini

6 Phanteon
Fonte: Google Earth (2020);
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13 VIGLIAROLO, Carolina. Piazza Venezia. [ano?] P.03. Disponível em:  http://museopala-
zzovenezia.beniculturali.it/index.php?it/161/file-di-testo. Tradução nossa do trecho: “A 
questi lavori parteciparono oltre a Francesco di Borgo praefectus fabricae anche Ber-
nardo di Lorenzo da Firenze architectore, Nunzio Rasi da Narni, Manfredo di Antonio 
da Como, Andrea di Arsoli e Antonio da Gonzaga”.

14 HEYDENREICH, Ludwig. Architecture in Italy:1400-1500. New Haven: Yale Univ. Press, 
1996, p. 71. 

15 VIGLIAROLO, Carolina. Piazza San Marco. [ano?] P.04. Disponível em:  http://museo-
palazzovenezia.beniculturali.it/index.php?it/161/file-di-testo.

16 VIGLIAROLO, Carolina. Piazza San Marco. [ano?] P.05. Disponível em:  http://muse-
opalazzovenezia.beniculturali.it/index.php?it/161/file-di-testo. Tradução nossa do tre-
cho: “... ma è proprio a Palazzo Venezia che si manifesta per la prima volta il segno 
tangibile di una nuova fase storica perché intorno alla metà del‘ 400 Roma vive la 
cosiddetta Renovatio Urbis che oriento l’urbanistica e l’edilizia cittadina verso un recu-
pero della gloriosa tradizione architettonica dell’età classica. Questo momento di tran-
sizione e di radicali cambiamenti è rappresentato al meglio proprio a Palazzo Venezia, 
considerato a tutti gli effetti come il primo vero edificio della rinascenza di Roma...”.

17 VIGLIAROLO, Carolina. Piazza San Marco. [ano?] P.03. Disponível em:  http://muse-
opalazzovenezia.beniculturali.it/index.php?it/161/file-di-testo. Tradução nossa do tre-
cho: “Quando il 30 agosto del 1464 Pietro Barbo venne eletto al soglio pontificio col nome 
di Paolo |I mutò radical- mente la storia e le ambizioni del palazzo che da una dimora 
cardinali- zia doveva elevarsi a palazzo pontifício”.

Nunzio Rasi da Narni, Manfredo di 
Antonio da Como, Andrea di Arsoli 
e Antonio da Gonzaga participaram 
desses trabalhos”13. 

 Tendo em vista o fato de que Leon Battista 
Alberti residia em Roma durante a construção do 
palácio, sua possível influência ou participação 
no projeto já foi sugerida14, principalmente na 
abóbada de berço da entrada principal e nas 
galerias incompletas do pátio. Durante o período de 
execução do palácio, Alberti era considerado o mais 
prestigiado consultor em assuntos da antiguidade 
clássica15, o que explicaria sua eventual participação. 
 O Palazzo Venezia marcou um momento 
de grande importância para a cidade de Roma, 
quando foi introduzida a construção de edifícios 
que buscavam resgatar a identidade arquitetônica 
do passado clássico. 

“... mas é precisamente no Palácio 
Venezia que o sinal tangível de uma 
nova fase histórica se manifesta pela 
primeira vez, porque em meados 
do século XV Roma vive o chamado 
Renovatio Urbis, que orientou o 
planejamento e a construção da 
cidade em direção a uma recuperação 
da gloriosa tradição arquitetônica 
da era clássica. Esse momento de 

transição e mudanças radicais é 
mais bem representado no Palácio 
Venezia, considerado em todos os 
aspectos como o primeiro edifício 
real do Renascimento de Roma (...)”16. 

 O edifício está localizado na esquina da 
Piazza Venezia com a Via del Plebiscito. Nota-se 
que o volume do edifício é diversificado em função 
do amplo programa de necessidades que o palácio 
abrigava (palácio papal, igreja, volume anexo do 
jardim), bem como as diferentes fases de construção 
da edificação. 

“Quando, em 30 de agosto de 1464, 
Pietro Barbo foi eleito para o trono 
papal com o nome de Paolo II, a 
história e as ambições do palácio 
mudaram radicalmente, passando 
de uma residência cardinal para um 
palácio papal”17. 

 Portanto, a organização formal do Palazzo 
Venezia compreende um volume em forma de “L” 
com um anexo de forma quadrada; abriga três 
pavimentos e uma torre (adicionada posteriormente) 
com mais dois níveis. O volume principal apresenta 
em sua parte posterior um “cortile” retangular 
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IMAGEM 12: Palazzo Venezia; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 11: Palazzo Venezia; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 10: Palazzo Venezia; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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inconcluso, com duas alas construídas, totalizando 
10 vãos.  

“Do pórtico de dois andares, de 
clara derivação clássica, com 
referências evidentes ao Coliseu e 
ao Teatro di Marcello, apenas dez 
arcos foram construídos no lado 
nordeste, o correspondente ao 
grande apartamento papal. Com 
a morte do papa, ocorrida em 1471, 
as obras, que talvez incluíssem o 
fechamento de todo o pátio com 
a loggia, foram interrompidas, 
como evidenciadas pelo último 
arco morto à esquerda da elevação 
frontal.”18.

 A aparência externa possui um caráter 
medieval de defesa, revelado pelas altas ameias 
em projeção no coroamento.  Ao mesmo tempo, 
nota-se a organização regular das aberturas, 
alinhadas em eixos verticais e organizadas em 
faixas horizontais com aberturas similares. O ritmo 
das aberturas se aproxima da regularidade, que não 
é alcançada provavelmente pela necessidade de 
manter espaços internos pré-existentes.  Surgem 
elementos arquitetônicos inovadores, como as 
janelas cruzadas e o portal principal com balcão 
no andar superior, ambos de inspiração clássica. 
A fachada principal, voltada para a Piazza Venezia, 

é assimétrica, em função da referida disposição 
irregular das aberturas, quatro de um lado do portal 
e seis do outro. 
 Para acessar o palácio existem duas entradas 
cerimoniais; a primeira pela Piazza Venezia e a 
outra pela Via del Plebiscito. O pátio porticado ou 
cortile da edificação, como já dito anteriormente, 
foi parcialmente construído, entretanto, revela a 
imponência de sua articulação clássica e elegância 
de seu detalhamento. É justamente este cortile que 
se apresenta como argumento forte do classicismo 
pioneiro deste palácio.
 O antigo acesso principal acontece pela 
Piazza Venezia passando por um espaço com a 
presença de abóbodas de berço de característica 
clássica e inspiração romana a qual, conforme 
citado anteriormente, deve haver intervenção de 
Alberti. Este acesso conduz axialmente até o vão 
central do pátio inconcluso, passando por dentro da 
igreja. Essa entrada também leva à escadaria que 
conduz às acomodações íntimas do papa. A outra 
entrada, introduzida com a construção da nova ala, 
acontece pela Via del Plebiscito e leva diretamente à 
escadaria principal e ao cortile. Ao entrar no palácio 
pela Via del Plebiscito, o visitante atravessa o portal 
e acessa diretamente o pátio, tendo ao lado uma 
escadaria cerimonial que leva ao salão principal e 
aos demais salões do palácio. 
 Nesse sentido, a hipótese de Frommel19, de 
que o pátio do palácio originalmente teria 5x5 vãos, 
se fortalece, pelo fato de que os dois eixos de acesso 
ao palácio se acomodam nos vãos centrais do pátio, 
ou seja, no terceiro intercolúnio. Pode-se perceber 
que o Palazzo Medici também possui uma geometria 

18 PITTIGLIO, Gianni. Loggia. [ano?] P.03. Disponível em:  http://museopalazzovenezia.
beniculturali.it/index.php?it/161/file-di-testo. Tradução nossa do trecho: “Del portico a 
due livelli, di chiara derivazione classica, con evidenti rimandi al Colosseo e al Teatro 
di Marcello, vennero costruite sola- mente dieci arcate sul lato nord-orientale, quello 
corrispondente al grande appartamento papale. (Foto 5.1) Alla morte del pontefice, so-
pravvenuta nel 1471, i lavori, che forse prevedevano la chiusura di tutto il cortile con il 
loggiato, vennero interrotti, come dimostra l’ul- tima arcata morta sulla sinistra del 
prospetto frontale”.

19 FROMMEL, Christop. Architettura del Rinascimento italiano. Milão: Skira, 2009, pp. 
77-81 e FROMMEL, Christop. “Chi era l’architetto di Palazzo Venezia?” In Studi in onore 
di Giulio Carlo Argan, vol. 2, Roma, 1984, pp. 39-60.
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IMAGEM 13: Coliseu
Fonte: Marcellus Roma2013-224 By Ben Skála, Benfoto - Own work, CC BY-SA 3.0, 

httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=30672449

IMAGEM 14: Coliseu
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

quadrada com três vãos iguais nos quatro lados e 
tanto o acesso principal como o acesso ao jardim 
se localizam num eixo que coincide com o centro 
dos pórticos. Esse fato reforça ainda mais a hipótese 
de que o pátio original do Palazzo Venezia era um 
quadrado simétrico com cinco pórticos. 
 O cortile existente apresenta duas alas 
de pórticos com dois pavimentos, ligados às alas 
norte e leste do palácio. Na ala norte (Via del 
Plebiscito) estão seis vãos e na ala leste (Piazza 
Venezia), outros quatro. O sistema de articulação 
clássica consiste em uma trama de semicolunas e 
entablamentos superpostos a uma base de pilares 
e arcos semicirculares, nitidamente derivadas de 
precedentes imperiais romanos como o Coliseu 
e o Teatro de Marcello. A proporção no cortile é 
mais verticalizada do que nas obras antigas, com 
pedestais mais altos e colunas mais esbeltas. No 
cortile do Palazzo Venezia, os entablamentos se 
destacam junto ao capitel clássico (dórico no térreo 
e coríntio no andar superior), enquanto no Coliseu 
e no Teatro de Marcelo, os entablamentos são 
contínuos e apenas os pedestais se projetam. Estas 
nuances demonstram a cuidadosa observação dos 
precedentes antigos empregada na composição do 
cortile.
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IMAGEM 15: Palazzo Venezia
cortile (pátio central)
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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PLANTA BAIXA PALAZZO VENEZIA
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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Diagrama de Modulação
Palazzo Venezia
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medida em metros 0 5 15 30

 Tomando por base os desenhos de 
Letarouilly20, o pátio teria 11x7 vãos com largura 
de 4,70m, resultando numa área aberta de 52,25 x 
33,25m. Frommel21 afirma que o cortile existente foi 
iniciado após a morte do papa em 1471, e, portanto, 
muito depois da morte do arquiteto em 1468. 
Contudo, ele entende que o uso maduro do sistema 
clássico inspirado no Coliseu revela que o projeto 
de Francesco del Borgo foi seguido na execução 
posterior. Como antes afirmado, Frommel considera 
que o pátio, originalmente, tenha sido projetado de 
forma simétrica, com cinco vãos de cada lado, de 
modo que os vãos centrais seriam coincidentes com 
os acessos a leste (desde a praça e através da igreja) 
e a norte (desde a Via del Plebiscito). Nesse caso, o 
cortile teria uma área aberta de 23,75 x 23,75m.
 O módulo de composição do pórtico dórico 
térreo é de 4,70m de largura por 9,41m de altura, 
resultando numa razão de exatamente 1:2. O 
módulo do andar superior, de ordem coríntia, tem 
os mesmos 4,70m de largura, mas uma ligeira 
redução de altura, para 9,32m. Isso pouco altera a 
razão entre as duas medidas, de 1,98 ou seja, uma 
proporção de 1:2. Portanto, a duplicação da medida 
da largura resulta na altura do pórtico. Valores 
de medidas das partes podem ser verificados nos 
desenhos22. 
 Na esquina do pátio, o arquiteto utilizou uma 
solução diferente das demais para compor a junção 
dos planos de fachada. Del Borgo optou por uma 
sutil duplicação das semicolunas do vértice, com 

20 LETAROUILLY, Paul. Les edifices de Rome moderne, tome 1, Paris, 1840, p. 73-78.

21 FROMMEL, Christop, 1984, p. 50 e figuras 3 e 4.

22 Os levantamentos apresentados nesta dissertação e os estudos de razões e propor-
ções nas medidas dos elementos arquitetônicos de suas obras fazem parte de uma 
pesquisa em andamento realizada pelo orientador do trabalho, Prof. Cláudio Calovi 
Pereira, no PROPAR-UFRGS.
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Axonométrica
Palazzo Venezia

Fonte: Laura Costa (2020)



45

Fachada Frontal
Colosseo

Fonte: Laura Costa (2020)
medidas em metros

Fachada Frontal 
Palazzo Venezia
Fonte: Laura Costa (2020)
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pequenas projeções dos pedestais, fustes e capitéis. 
Somente de perto se nota que as semicolunas foram 
duplicadas. Desse modo, o arquiteto reconhece a 
situação tectônica especial da esquina, mas evita 
demarcá-la mais vigorosamente, para manter a 
leitura contínua do pórtico. 
 Os pórticos presentes no cortile do Palazzo 
Venezia tem bastante similaridade com os presentes 
no Coliseu, como já dito anteriormente. Entretanto, 
a semelhança está mais relacionada à superposição 
de ordens existente no anfiteatro romano do 
que às medidas em si. O módulo entre eixos das 
semicolunas no Coliseu é de 6,74m e no Palazzo 
Venezia é de 4,70m. Já as alturas dos pórticos do 
Coliseu são de 10,26m (nível dórico), 11,77m (jônico) 
e 11,65 (coríntio)23.  A razão entre largura e altura 
nestes níveis é respectivamente de 1,52 (1:1½), 1,75 
(1:1¾) e 1,72 (1:1¾). Já vimos acima que o Palazzo 
Venezia apresenta razões de 1:2 nas medidas dos 
módulos, o que resulta em vãos mais verticalizados 
que o precedente clássico do Coliseu.
 Há outro precedente clássico que permite 
analogia muito maior com o cortile do Palazzo 
Venezia: trata-se do Teatro de Marcello, localizado 
na vizinhança. Sua fachada apresenta dois níveis 
de semicolunas superpostas, de gênero dórico no 
térreo e jônico no piso superior. O primeiro nível tem 
módulo de 4,79m por 9,53m, numa relação de 1,99 
ou 1:2. O segundo nível tem medidas de 4,79m por 
10,35m, resultando numa razão de 2,16, que permite 
um arredondamento para 1:2. Esse tipo de relação 
entre os módulos dos pórticos é muito similar ao 
do Palazzo Venezia e indica que del Borgo e Alberti 
devem ter usado este precedente para o projeto dos 

23 Medidas extraídas de GIOVANNONI, Gustavo. Antonio da Sangallo il Giovane. Roma, 
1959, vol. 2, figura 105.

Axonométrica 
Palazzo Venezia

Fonte: Laura Costa (2020)

Diagrama da Esquina
Palazzo Venezia

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros
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pórticos24. 
 O Palazzo Venezia teve sua grande reforma 
iniciada cerca de 20 anos após o Palazzo Medici ter 
sido começado. Apesar do pouco tempo, nota-se que 
a comparação dos dois pátios demonstra uma gran-
de mudança do segundo para o primeiro. Micheloz-
zo segue a linha dada por Brunelleschi em seu pór-
tico para o Ospedale degli Innocenti, adotando uma 
ordem geométrica modular demarcada por elemen-
tos da linguagem clássica, como colunas, capitéis, 
arcos de meio ponto e entablamentos. Já no Palazzo 
Venezia, Francesco del Borgo, sob a influência de Al-
berti, depreende a lógica compositiva dos preceden-
tes romanos antigos para projetar seu novo cortile. 
Nesse sentido, a contribuição do Palazzo Venezia 
representa um notável avanço na incorporação e 
adaptação da tradição clássica às novas demandas 
do século XV. 

24 Medidas extraídas de FIDENZONI, Paolo. “Il Teatro de Marcello” (2012) in digilander.
libero.it/certamenromanum/12architettura/fidenzoni/htm 

IMAGEM 17: Palazzo Venezia; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM16: Palazzo Venezia; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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PALAZZO DUCALE  O Palazzo Ducale é um edifício situado 
na cidade de Urbino, localizada ao norte da Itália, 
sendo um elemento de grande destaque no contexto 
urbano. O palácio foi encomendado por Federico da 
Montefeltro, que se tornou duque no ano de 1444. 
Montefeltro possuía sólida formação humanista 
e era personagem muito elogiado por seus 
contemporâneos, por sua cultura e sua capacidade de 
administrar. A primeira fase de construção ocorreu 
entre os anos de 1450 e 1465, sob a direção de Maso 
de Bartolomeo. Entre 1465 e 1472, Luciano Laurana 
assume a direção do projeto e, posteriormente, de 
1472 a 1482, Francesco di Giorgio Martini torna-se o 
responsável. 
 O Palazzo Ducale é uma edificação de 
forma irregular, entretanto pode ser entendido 
como um retângulo com dois anexos, um em cada 
extremidade do espaço. Abriga seu programa de 
necessidades em até quatro pavimentos em torno 
de dois espaços abertos, sendo um pátio colunar e 
um belvedere privado para o duque Federico.
 A obra foi iniciada com a ala de Iole, a partir 
de 1450, que consistiu em construir uma longa 
ala na direção sul-norte, unificando construções 
anteriores. Em 1465, Luciano Laurana é contratado 
por Montefeltro e executa uma maquete para o 
palácio. Esse fato indica que Laurana deve ter 
projetado o palácio antevendo seu desenvolvimento 
final, como o temos hoje. Laurana foi responsável 
pelo novo cortile da edificação, criando um espaço 
retangular com cinco vãos de um lado e seis do 
outro, num projeto muito peculiar que combina a 
unidade dos elementos numa composição coesa, 
mas também rica no tratamento da forma. O 
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Urbino, Itália.
1 Palazzo Ducale

Fonte: Google Earth (2020);

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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IMAGEM 18: Palazzo Ducale
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Ducale_(Urbino)

IMAGEM 19: Palazzo Ducale
Fonte: https://www.italianways.com/federico-da-montefeltros-perfect-palace/

espaço apela para a contemplação mais detida pela 
sua inserção no percurso interno, ao introduzir um 
espaço iluminado e regrado pelo ritmo uniforme 
das colunas clássicas. 

“Federico encontrou, ou melhor, 
descobriu um homem como Luciano 
Laurana, que conhecera em Pesaro 
a serviço dos Sforza. Por volta de 
1465, Laurana havia preparado uma 
maquete da residência. O documento 
de 1468, no qual Federico confere 
poderes plenários a Laurana como 
arquiteto-chefe, é um dos mais 
instrutivos do período; testemunha, 
acima de tudo, o impressionante 
conhecimento especializado de 
um patrono que, não encontrando 
na época nenhum grande mestre 
disponível em Florença, reconheceu 
a qualidade do estrangeiro e o levou 
a seu serviço. O que faz de Laurana 
um grande arquiteto não é apenas 
seu notável domínio da técnica da 
alvenaria, mas sua extraordinária 
sensibilidade quanto a volumetria e 
as proporções. Essa dupla capacidade, 
que combina a experiência de um 
construtor de fortificações com 
uma delicada percepção do sítio 
arquitetônico, pode ser vista no 
engenhoso arranjo das diferentes 
partes do edifício, na composição 
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IMAGEM 20: Palazzo Ducale
Fonte: https://www.italianways.com/federico-da-montefeltros-perfect-palace/

das duas frentes e na disposição do 
interior”25.  

 A aparência externa da edificação é de 
caráter rústico como forma de expressão; a 
alvenaria de tijolos presente nas paredes é uniforme 
em todos os pavimentos, ou seja, não há diferença 
na textura. A parte da fachada que mais chama 
atenção na edificação é a que contém as duas torres 
com três balcões superpostos, nas dependências 
do duque, projetada por Laurana. É uma parte 
composta simetricamente, imponente e rica em 
detalhes clássicos; as duas torres contêm escadarias 
helicoidais com seis aberturas e uma terminação 
com ameias encimadas por uma pequena torre 
sextavada de cobertura cônica.  No plano entre as 
torres, as aberturas maiores são emolduradas por 
uma base com duas volutas, duas pilastras com 
capitel coríntio e um entablamento, totalizando seis 
aberturas na fachada. 
 O centro deste plano da fachada é composto 
por três grandes balcões superpostos, os dois últimos 
dos quais possuem acabamento com balaustrada, 
colunas coríntias e arco com abóbada de berço 
decorada com caixotões. A coloração branca deste 
setor e a precisão de seu detalhamento clássico 
conferem destaque monumental ao palácio para 
aqueles que se aproximam da cidade desde longe.  

25 HEYDENREICH, H. Ludwig. “Federico da Montefeltro as a Building Patron”, p. 3. In Studies in 
Renaissance & Baroque art presented to Anthony Blunt in his 60th birthday. Edited by Michael Kitson 
and John Shearman. London: Phaidon, 1967, pp. 1-13. Tradução nossa do trecho: “Federico found, or 
rather discovered, such a man Luciano Laurana, whom he had met at Pesaro in the service of the Sfor-
za. As early as 1465 Laurana had prepared a model of the residence. The document of 1468, in which 
Federico confers plenary powers on Laurana as architect-in-chief, is one of the most instructive of the 
period; it bears witness, above all, to the impressive specialized knowledge of a patron who, finding no 
great master available in Florence at the time, recognized the foreigner’s quality and took him into his 
service. What makes Laurana a great architect is not only his remarkable technique of masonry, but 
his extraordinary feeling for mass and proportion. This dual capacity, which combines the experience 
of a fortress-builder with a particularly fine sense of the architectural site, can be seen in the ingenious 
arrangement of the different parts of the building, in the composition of the two fronts and in the 
disposition of the interior”. 
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 O acesso principal do Palazzo Ducale se 
dá pela piazza junto à igreja. A fachada que faz 
frente para a praça é provavelmente projeto de 
Laurana26. Um fato interessante de se ressaltar 
aqui é a organização das janelas/portas e muros 
que o arquiteto propõe para a fachada. Ele cria uma 
articulação rítmica entre o pavimento térreo e o 
segundo compreendido em: B – A – B – A – B – A – B 
no térreo e A – B – A – B – A – B – A no segundo andar. 
Do mesmo modo pode-se perceber que a organização 
das aberturas principais dos dois primeiros pisos 
são ordenadas em ritmo de zigue-zague. 
 Conforme já mencionado antes, o “cortile” 
de Laurana é um espaço retangular com cinco vãos 
de colunas de um lado e seis do outro. O térreo é 
circundado por quatro galerias abertas, possui 26 
colunas com capitéis coríntios e oito pilastras, 
igualmente com capitéis coríntios. Chama à 
atenção a solução das esquinas, onde aparecem 
estas pilastras, que são mais altas que as colunas 
e servem de suporte visual do entablamento que 
está acima dos arcos dos pórticos. As galerias são 
cobertas com abóbodas de aresta. Além disso, os 
pórticos do térreo apresentam um detalhamento 
clássico cuidadoso e um elaborado tratamento da 
forma.
 O segundo pavimento é diferente do térreo, 
pois não apresenta galerias abertas. O tratamento é 
dado por meio pilastras e entablamento de mármore 
branco aplicados a paredes de alvenaria de tijolos, 
seguindo os eixos de colunas do térreo. É composto 
por 26 pilastras com capiteis coríntios e oito 
pilastras com capiteis dóricos, além de 22 aberturas 
que se alinham pelo eixo dos arcos de meio ponto. 

O entablamento do primeiro andar serve como 
guarda corpo para o segundo. Desse modo, nota-se 
uma notável coordenação na disposição das partes 
no pátio do palácio. O terceiro e quarto pavimento 
foram executados posteriormente e não fazem parte 
do projeto de Laurana, nem de Francesco di Giorgio. 

26 Frommel atribui esta fachada a Francesco di Giorgio, sucessor de Laurana na obra do palácio. Ine-
xiste documentação que permita atribuição além das questões estilísticas. Ver FROMMEL, Christop. 
Architettura del Rinascimento italiano. Milano: Skira, 2009, pp. 110-112.
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IMAGEM 21: Palazzo Ducale
Fonte: https://www.italianways.com/federico-da-montefeltros-perfect-palace/
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IMAGEM 22: Palazzo Ducale
cortile (pátio central)
Fonte: https://www.italianways.com/federico-da-montefeltros-perfect-palace/
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PLANTA BAIXA PALAZZO DUCALE
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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Diagrama de modulação
Palazzo Ducale
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros 0 4 12 24

 O pátio dispõe de uma forma geométrica 
retangular e possui as medidas de 26,70m por 
22,50m27. Cada coluna possui uma base quadrada 
com o tamanho de 0,85m por 0,85m e com a 
circunferência de 0,57m.  As quatro galerias que 
delimitam o pátio tem a mesma largura de 4m. 
 Laurana definiu o cortile como o espaço 
aberto em torno das alas antigas e novas do palácio. 
O pátio é tanto espaço de contemplação para o 
visitante que entra pelo acesso principal como área 
de circulação do térreo e do piano nobile. Ao projetar 
os pórticos, estabeleceu um vão de 4,20m entre os 
eixos das colunas. 
 A fachada do pátio mostra que a altura da 
coluna do térreo é de 5,30m. A altura até o arco é de 
7,40. Se incluída a moldura do arco e o entablamento, 
a altura chega a 8,70m. Desse modo, o módulo 
do pórtico do pátio é de 4,20 x 8,70m, numa razão 
aproximada de 1:2.  Já a pilastra do piano nobile é 
de 4,60m de altura, com entablamento de 1,20m, 
resultando numa altura total de 5,80. A relação de 
4,20m de largura com 5,80m de altura fornece uma 
razão de 1,38, ou seja, 1:1⅓. 
 As esquinas do pátio recebem um 
tratamento especial, ou seja, o arquiteto utilizou 
outra formulação para as extremidades, que 
apresentam pilastras com capiteis coríntios. 
A sequência de colunas coríntias termina em 
semicolunas adossadas às pilastras. A altura das 
pilastras é de 7,80m, superior à das colunas, pois 
elas compreendem todo o pé direito, do piso ao 
entablamento, enquanto as colunas apoiam um 
arco de meio ponto. As pilastras se encontram na 
esquina sem tocar-se, deixando um intervalo de 

separação que confere uma sutil autonomia a cada 
pórtico.
 A mesma duplicação de pilastras nos 
ângulos ocorre no piano nobile, onde uma meia-
pilastra é adossada à pilastra de esquina, que possui 
a mesma altura das demais, mas é mais larga. 
Ao adentrar o pátio e perceber a relação do térreo 
porticado com o piano nobile, o observador percebe 
que ele tem maior destaque tanto pela altura 
quanto pela articulação clássica, bem como nota a 
organização diferente utilizada nas extremidades. 

27 As medidas indicadas nesta análise foram retiradas por meio de escala gráfica de desenhos publi-
cados em: Tonnesmann, Andreas. “Le palais ducal d’Urbino”, in Guillaume, Jean (ed.). Architecture et 
vie sociale. Paris: Picard, 1994, p. 137-153.
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Axonométrica
Palazzo Ducale

Fonte: Laura Costa (2020)

Fachada Frontal
Palazzo Ducale
Fonte: Laura Costa (2020)
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 O fato de que o Duque Federico da Moltefeltro 
planejou a execução da sua residência do início ao 
fim, deu ao Palazzo Ducale de Urbino uma notável 
unidade. 

“Federico passou mais de trinta anos 
construindo sua residência, que, tanto 
em planta quanto em decoração, foi 
executada essencialmente de acordo 
com suas instruções. Esse grande 
empreendimento acompanhou 
toda a sua vida, cresceu, por assim 
dizer, com ele e passou por tais 
transformações em seu caminho, 
e é exatamente nelas que podemos 
reconhecer a iniciativa controladora 
de seu patrono”28.  

 Contudo, é impossível negar o talento de 
Laurana na composição do cortile principal. O 
cortile é o maior até aquele momento na Itália, 
dentre aqueles que demonstram a intenção de 
expandir as possibilidades da composição clássica. 
Sua preocupação com a solução de esquina e com 
a expansão do sistema clássico ao piano nobile 
é inédita. Contudo, Laurana não inventou sua 
solução sem a ajuda de precedentes. Os pórticos 
térreos de seu pátio se inspiram nas naves das 
basílicas de Brunelleschi em Florença (San Lorenzo 
e Santo Spirito), que apresentam pórticos de colunas 
coríntias que suportam arcos semicirculares. A 
proporção aproximada dos vãos entre eixos de 

28 HEYDENREICH, H. Ludwig. “Federico da Montefeltro as a Building Patron” in BLUNT, Anthony 
et al. Sudies in Renaissance & Baroque Art presented to Anthony Blunt. New York: Phaidon, 1967, p. 
1. Tradução nossa do trecho: “Federico spent more than thirty years on building his residence, which, 
both in plan and decoration, was executed essentially according to his instructions. This great enter-
prise accompanied his whole life, grew, as it were, with him, and passed through such transformations 
on its way that it is precisely in them that we can recognize the controlling initiative of its patron”.

Axonométrica 
Palazzo Ducale

Fonte: Laura Costa (2020)

Diagrama da Esquina
Palazzo Ducale

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros
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colunas é similar: Laurana usa um módulo próximo 
do quadrado duplo no térreo em Urbino (razão de 
cerca de 1:2), da base da coluna até o entablamento, 
enquanto Brunelleschi havia usado o mesmo 
duplo quadrado em suas igrejas, mas até o topo do 
arco, deixando fora o entablamento. No pórtico do 
Ospedale degli Innocenti, Brunelleschi usou o duplo 
quadrado da base da coluna até o entablamento. 
Michelozzo usou uma proporção similar no pórtico 
do Palazzo Medici. A solução dos ângulos de Laurana 
também se inspira em Brunelleschi, pois ele termina 
as naves internas de suas basílicas com pilastras 
mais altas, que terminam no entablamento acima. 
 Há diferenças, contudo: Brunelleschi torna a 
coluna em pilastra junto à pilastra maior, enquanto 
Laurana coloca semicolunas adossadas junto às 
pilastras de terminação. Ao contemplar os espaços, 
a percepção é diferente, apesar das proporções 
similares. Contemplar um pátio retangular ao 
ar livre desfaz a sensação de verticalidade e 
direcionalidade inevitável no espaço fechado e 
mais estreito das naves de Brunelleschi. Ao adaptar 
a solução de Brunelleschi ao tema do cortile 
retangular, Laurana cria uma solução inédita que 
leva adiante a investigação arquitetônica dos pátios 
renascentistas. 
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PALAZZO DELLA
CANCELLERIA

 O Palazzo della Cancelleria teve sua 
construção iniciada pelo cardeal Raffaele Riario em 
1489, sendo concluído somente em 1511. Riario foi 
designado cardeal em 1477 pelo papa Sixto IV, seu tio, 
quando tinha 16 anos e estudava direito eclesiástico 
na universidade de Pisa. Riario tornou-se um 
apreciador e propagador da cultura clássica, tendo 
sido a ele dedicada a primeira edição impressa do 
tratado de Vitrúvio, publicada por Giovanni Sulpizio 
da Veroli, em 1486. Em 1480, ordenado sacerdote, ele 
tornou-se titular da antiga basílica de San Lorenzo in 
Damaso, em Roma. Sua residência era anexa a esta 
igreja.  Em 1489, Riaro decidiu demolir totalmente 
a basílica paleocristã do século IV e a residência 
anexa, para iniciar um novo palácio totalmente no 
estilo clássico, conforme seu desejo. 
 O palácio está localizado na Piazza della 
Cancelleria na cidade de Roma, próximo ao Palazzo 
Farnese e a Piazza Navona. Possui uma área de 
aproximadamente 5.600m² distribuídos em uma 
estrutura formal irregular com três pavimentos 
e um pátio retangular aberto no lado esquerdo. O 
programa compreende o palácio do cardeal Riario e 
a igreja da qual é titular, unificados em um mesmo 
volume. Além disso, a fachada principal apresenta 
uma face única e contínua, sem diferenciar as 
distintas funções internas. A imagem do palácio 
monumental claramente prevalece sobre a da 
igreja, meramente marcada por um portal no 
lado direito da fachada. A enorme área do palácio 
e a complexidade de seu amplo programa tornam 
a Cancelleria um exemplar singular, que oferece 
novos desafios de projeto.
 A atribuição do projeto tem sido motivo de 
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Roma, Itália.
1 Palazzo della Calcelleria

2 Palazzo Fernese
3 Claustro Santa Ma Della Pace

44 Palazzo Baldassini
5 Phanteon

6 Palazzo Venezia
Fonte: Google Earth (2020);
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IMAGEM 23: Palazzo Della Cancelleria
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 24: Palazzo Della Cancelleria
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

debate ao longo do tempo. A atribuição a Bramante 
é pouco sustentável, uma vez que ele só chega a 
Roma em 1499. Frommel atribui o projeto original 
a Baccio Pontelli, que trabalhou quatro anos em 
Urbino como assistente de Francesco di Giorgio no 
Palazzo Ducale29. O mesmo autor diz que o cortile da 
Cancelleria foi iniciado em 1496, quando Pontelli já 
havia deixado Roma, e deve ter sido completado por 
Antonio da Sangallo il Vecchio, arquiteto papal no 
período30. 
 Como de costume, a fachada principal 
apresenta o tratamento mais elaborado, em termos 
compositivos. Sua extensão de 90 metros é imensa, 
como nenhum outro palácio até então na Itália do 
século XV. A altura é de 24 metros, dividida em três 
faixas. A textura básica é de blocos retangulares 
de travertino branco (opus isodomum), definindo 
um plano inteiramente rusticado, com aplicação 
de pilastras clássicas nos dois andares mais altos. 
A disposição das pilastras tem duplo compasso 
(estreito-largo-estreito), sendo que as aberturas se 
localizam no vão maior. As extremidades da fachada 
principal apresentam um leve ressalto, que contém 
uma unidade modular do arranjo de pilastras.
 O térreo apresenta uma característica mais 
introspectiva; contém um pé direito um pouco 
mais elevado e menos detalhes ornamentais, se 
comparados aos demais. Há 14 aberturas, sendo 12 
destinadas a janelas e duas portas de acesso, que 
correspondem ao palácio e à igreja. 
 Para acessar o palácio existe a entrada 
principal pela Piazza della Cancelleria e um acesso 
secundário por dentro da igreja. O cortile é de formato 

29 FROMMEL, Christop L. “Chi era l’architetto di Palazzo Venezia?” in Studi in onore di Giulio Carlo 
Argan. Vol. 2, Roma 1984, p. 51.

30 FROMMEL, Christop L. Architettura del Rinascimento italiano. Milano: Skira, 2009, pp. 150-154.
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removidas de ruínas romanas (spolia)31.  

retangular e compreende as três divisões em altura 
do palácio. Ao contrário do aspecto mural da fachada 
externa, no cortile predominam os vazios sobre os 
cheios, transmitindo uma sensação de maior leveza 
e acolhimento. No térreo e no piano nobile, o cortile 
retangular é circundado por galerias em seus quatro 
lados. No último nível, que apresenta dois andares 
(como na fachada), ressurge a fachada mural, com 
as linhas das colunas tendo continuidade como 
pilastras. As galerias são estruturadas por abóbodas 
de aresta. 
 No térreo há oito vãos colunares no 
comprimento e cinco na largura. As colunas possuem 
capitéis dóricos que apoiam arcos de meio ponto e 
um entablamento que se estende acima deles.  Nos 
vértices do retângulo, ocorrem pilares geminados 
que identificam a singularidade da esquina do 
pátio. O mesmo acontece no segundo pavimento, 
mas as colunas são de menor altura em função do 
guarda corpo necessário para proteção das galerias 
abertas. Enquanto na fachada externa da praça 
são utilizados blocos de travertino intercalados, a 
fachada do pátio é revestida com pequenos tijolos 
em terracota.  
 O Palazzo della Cancelleria se distingue dos 
palácios anteriores por suas grandes dimensões, 
que incluem a extensa fachada principal e o 
amplo cortile, além do fato singular de conjugar 
num volume único a função residencial e a igreja 
vinculada ao cardeal. Riario, em seu desejo de recriar 
uma domus romana, conjugou em seu palácio 
as experiências anteriores de Florença, Urbino e 
Roma (Palazzo Venezia). A fachada se destaca pelo 
uso do travertino como revestimento em toda a 
sua extensão. No cortile, todas as colunas e pilares 
foram esculpidos a partir de colunas de granito 

IMAGEM 25: Palazzo Della Cancelleria
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

31 WATERS, Michael J. “Granite: Spolia and the Development of Roman Renaissance Architecture” 
in Architectural History nº 59. London: The Society of Architectural Historians of Great Britain, 2016: 
pp. 149-179.
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IMAGEM 26: Palazzo Della Cancelleria
cortile (pátio central)
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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PLANTA BAIXA PAZALLO DELLA CANCELLERIA
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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Diagrama de Modulação
Palazzo Della Cancelleria
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros 0 4 12 24

 Conforme os dados de Letarouilly32, o pátio 
tem 33,42m de comprimento por 20,14m de largura. 
A razão entre largura e comprimento se aproxima 
de 1:1⅔. Letarouilly informa que o intercolúnio no 
pórtico junto ao acesso principal é de 3,66m no vão 
central, e de 3,35m nos outros quatro intercolúnios. 
A dimensão dos demais intercolúnios no pátio 
fica entre 3,35 e 3,40m. O lado maior tem 4,18m de 
largura entre eixos de colunas. A pequena diferença 
de largura no vão central não é perceptível no todo. 
No térreo, cada coluna possui uma base quadrada 
com o tamanho de 0,84 x 0,84m e com diâmetro de 
0,59m na base. As galerias que circundam o pátio 
possuem larguras diferentes; a que se volta ao acesso 
principal tem 5,44m de largura, provavelmente em 
função do fluxo de pessoas que se acumulam ao 
entrar no palácio; as duas galerias laterais tem 
largura de 3,84m e a galeria que se volta para os 
fundos do palácio 4,14m. 
 A fachada do pátio apresenta três níveis 
superpostos, tal como a fachada principal. O último 
nível apresenta duas faixas de fenestração, pois 
abriga dois pavimentos. Na fachada principal, 
cada um dos três níveis tem cerca de 8m de altura 
(segundo Letarouilly). No pátio, os valores são de 
8,19m, 8,30m e 6,68m, segundo o mesmo autor. 
Como não há entablamentos, as alturas se referem 
à coluna (ou pilastra) incluindo seu pedestal, mais 
o arco e até a linha da cornija. O uso de galerias 
abertas com arcos sobre colunas nos dois primeiros 
níveis diferencia o pátio da fachada principal e 
impede o uso do ritmo A-B-A (estreito-largo-estreito) 
das pilastras na fachada do cortile. O ritmo usado é 
constante (A-A-A), pela similaridade dos vãos. 
 Tendo em vista a uniformidade da largura 

 entre eixos de colunas dos pórticos laterais, pode-se 
assumir 4,18m como a largura do módulo colunar do 
pátio. Combinando-se os dados de largura e altura 
no nível térreo, o módulo apresenta 4,18 x 8,19m, que 
resulta numa razão de 1,96 ou praticamente de 1:2. 
Isso torna o módulo do térreo mais verticalizado, 
com a altura tendo duas vezes a dimensão da 
largura. No segundo nível, a altura do módulo é 
de 8,30m, o que mantém a razão entre as medidas 
praticamente iguais ao módulo do térreo (1,98 ou 
seja, novamente 1:2). Nesse sentido, pode-se afirmar 
que o arranjo modular dos dois níveis de galerias 
equivale a uma série vertical de 4 quadrados. 

32 LETAROUILLY, Paul. Les edifices de Rome Moderne, Paris: Bance, 1860, pp. 79-90.
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Axonométrica
Palazzo Della Cancelleria

Fonte: Laura Costa (2020)

Fachada Frontal
Palazzo Della Cancelleria
Fonte: Laura Costa (2020)
medida em metros
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 Contudo, a percepção dessa organização 
modular não é tão óbvia. A coluna do segundo 
andar está sobre um pedestal de 1,09m, que diminui 
sua altura para 4,14m. A coluna térrea tem 5,36m 
de altura. O pedestal combinado com o parapeito 
da galeria do segundo andar poderia nos levar a 
uma leitura alternativa, tomando como módulo só 
a altura da coluna até a cornija sobre o arco, que 
daria 7,21m. Nesse caso, a relação seria de 1,72, mais 
próximo da razão 1:1⅔. Isso pode explicar a sensação 
de mais equilíbrio na modulação deste andar. No 
terceiro nível, o módulo é de 4,18 x 6,68m, resultando 
numa razão de 1,60 ou cerca de 1:1⅔. Contudo, a 
similaridade proporcional com o segundo andar é 
menos perceptível pela mudança da materialidade 
neste nível. O terceiro nível contrasta com os demais 
pelo caráter mural, que retoma o tema das pilastras 
sem arcos.  A lição é que as malhas organizativas 
e sistemas de proporção são gestos fundamentais, 
para a disposição de partes e elementos por parte 
dos arquitetos, que os torna menos óbvios e mais 
expressivos. 
 Nas esquinas do pátio, o arquiteto utilizou 
uma solução diferente da empregada nos planos 
intermediários: ao invés de colunas, empregou 
pilares em forma de “L”. Nota-se que essa solução 
evidencia a condição especial da esquina do pátio e 
ao mesmo tempo, confere mais consistência visual 
quanto a solidez estrutural da edificação. Trata-se 
de mais uma proposta de solução ao problema, que 
visa evitar a simples repetição da coluna isolada 
no encontro de planos do pátio, muito usada em 
Florença (Ospedale degli Innocenti, Palazzo Medici, 
etc.). Neste caso, a coluna de esquina é substituída 

Diagrama da Esquina
Palazzo della Canceleria

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros

Axonométrica 
Palazzo della Cancelleria

Fonte: Laura Costa (2020)
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por uma duplicação em forma de pilar em “L”, que 
suporta os arcos em seu capitel. A solução parece 
menos desenvolvida do que as anteriores de Urbino 
(pilastra mais alta suportando o entablamento 
e semicoluna sustentando o arco no vértice do 
pátio) e do cortile do Palazzo Venezia (aplicação do 
sistema do Coliseu, com arcos apoiados em pilares e 
semicolunas apoiando o entablamento).
 Segundo Fagiolo33, o cardeal Raffaele 
Riario esteve em Urbino, no Palazzo Ducale, da 
família de Federico da Montefeltro em (1480-1481) 
e foi nessa passagem que absorveu algumas ideias 
para utilizar em sua residência. Se analisarmos 
as fachadas do cortile de cada obra, percebe-se 
as similaridades, desde a forma do espaço até a 
materialidade utilizada. O Palazzo Ducale apresenta 
apenas o térreo com pórticos, enquanto o segundo 
pavimento é fechado e contém pilastras e aberturas. 
Já no Palazzo della Cancelleria há dois pavimentos 
com pórticos e o terceiro nível é fechado, contendo 
pilastras e aberturas, tal como acontece no segundo 
pavimento do Palazzo Ducale. 
 O pátio do Palazzo della Cancelleria 
impressiona por suas dimensões monumentais, 
que ampliam ainda mais a repercussão desse 
espaço na experiência espacial do edifício. Embora 
ele não alcance a mesma lógica de coordenação 
e o mesmo sentido de proporção encontrados 
em Urbino e no Palazzo Venezia, sua bela trama 
ortogonal demarcada por elementos clássicos lhe 
assegura lugar de destaque na linhagem dos pátios 
clássicos do Renascimento italiano.

33 FAGIOLO, Marcelo. Bramante e il Palazzo Della Cancelleria: La Porta-Città e la Lezione di Geo-
metria. 2013, p.102.



71

CLAUSTRO SANTA 
MARIA DELLA PACE

 O conjunto de Santa Maria della Pace 
em Roma abriga uma igreja e um convento. O 
projeto inicial é provavelmente de Baccio Pontelli, 
iniciado em 1482, sendo que Donato Bramante foi 
o responsável pelo claustro do convento, iniciado 
em 1500. No século seguinte, Pietro da Cortona 
reconstruiu a igreja em estilo barroco. O que 
interessa para o estudo, nesse caso, é o claustro 
projetado por Bramante no ano de 1500 e concluído 
em 150434.  
 O claustro está inserido junto à Igreja 
Santa Maria della Pace; trata-se se um espaço de 
planta quadrada cercado por quatro galerias no seu 
entorno. A estrutura formal do entorno é irregular, 
pois a área do convento, de forma quadrada, está 
adjacente ao corpo da igreja por uma de suas arestas.  
 Para chegar ao claustro existem três 
acessos: pelo interior da igreja (restrito), pela 
lateral da igreja (mais comum) e por um dos blocos 
que cercam o espaço. O claustro, como um todo, 
é um ambiente elegante e delicado, com paredes 
rebocadas e elementos clássicos em pedra esculpida. 
O espaço aberto é circundado por quatro galerias 
com abóbodas de berço. No térreo, Bramante adota 
o sistema do arco enquadrado por uma ordem, 
usado pelos romanos no Teatro de Marcelo e no 
Coliseu. Como já visto anteriormente, a retomada 
desse sistema em pátios ou claustros ocorrera no 
cortile do Palazzo Venezia. Portanto, as fachadas das 
galerias do claustro de S. M. della Pace constituem 
um novo exercício de projeto nesse tema, que 
apresenta no térreo 16 aberturas com arcos apoiados 
em pilares, aos quais são sobrepostas 16 pilastras 

34 BRUSCHI, Arnaldo. Bramante. London: Thames & Hudson, 1977, pp. 73-85.
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Roma, Itália.
1 Claustro Sta Maria della Pace

2 Palazzo Fernese
3 Palazzo Della Cancelleria

4 Palazzo Bladassini
5 Pantheon

6 Palazzo Venezia
Fonte: Google Earth (2020);
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IMAGEM 27: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 28: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

de ordem jônica com pedestal e entablamento. O 
entablamento contém inscrições em latim que, 
entre outras coisas, mencionam o nome e os títulos 
do patrocinador da obra, cardeal Oliviero Carafa, 
também arcebispo de Nápoles e bispo de Óstia.
 No segundo pavimento há um guarda-corpo 
alinhado com a base das pilastras. Sobre esta faixa 
se erguem 16 pilares com capitéis coríntios.  No 
meio do vão entre os pilares, Bramante introduz 
uma coluna coríntia que se apoia sobre o arco do vão 
inferior. Essa situação é bastante incomum segundo 
a lógica de coordenação dos elementos clássicos 
indicada por Brunelleschi e Alberti. Bramante já 
havia colocado pilastras sobre os vãos dos arcos 
no claustro de San Ambrogio, em Milão (1497). 
Contudo, a coluna isolada de seu claustro romano 
é muito mais explícita. É provável que a altura dos 
pavimentos do convento tenha determinado as 
alturas das duas galerias e criado a dificuldade de 
articular uma solução mais unitária. Desse modo, 
o segundo andar tem altura menor e, ao invés de 
arcos, tem apenas um entablamento apoiado nos 
pilares e colunas. A coluna sobre o arco parece mais 
uma acomodação de natureza proporcional do que 
uma real necessidade estrutural. Sua presença 
evita um vazio quadrado no vão do piso superior, de 
percepção estática, e mantêm o ritmo de elementos 
verticais no todo. Contudo, o pórtico superior 
informal e leve contrasta muito com a solenidade 
clássica do pórtico térreo.
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IMAGEM 29: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 30: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 31: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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IMAGEM 32: Claustro Sta Maria Della Pace
cortile (pátio central)
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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PLANTA BAIXA CLAUSTRO SANTA MARIA DELLA PACE
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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 O espaço total do claustro, incluindo as 
galerias, possui a medida de 20,70 x 20,70m35.  
Segundo Bruschi36,  Bramante buscou aplicar uma 
ordem geométrica abrangente ao espaço, dividindo 
a planta em uma grelha ortogonal totalizando 36 
quadrados menores (módulos) de cerca de 3,40m 
por 3,40m. (inserir os desenhos de Bruschi como 
ilustração). O pátio corresponde a 16 módulos e as 
galerias a 20 módulos.  O espaço aberto possui as 
medidas de 13,60 x 13,60m. As galerias que circundam 
o pátio possuem largura de cerca de 3,20m. 

35 Medidas extraídas de LETAROUILLY, Paul. Les edifices de Rome moderne. 1860, vol. 1, figuras 63-
66. As medidas são aproximadas onde foi necessário usar a escala gráfica provida pelo autor.

36 BRUSCHI, Arnaldo. Bramante. London: Thames & Hudson, 1977: pp. 73-85.

IMAGEM X: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: BRUSCHI, Arnaldo. Bramante. London: Thames & Hudson, 

IMAGEM X: Claustro Sta Maria Della Pace; 
Fonte: BRUSCHI, Arnaldo. Bramante. London: Thames & Hudson, 
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 O módulo em planta se relaciona com 
a altura da fachada interna. Nota-se que ela é 
composta por aproximadamente três módulos, 
totalizando 10,83m de altura. Nota-se também 
que se dividirmos este valor por três chega-se na 

medida de 3,61m (aproximados), que seria a medida 
da altura do pilar do pavimento térreo. Isso permite 
dizer que o módulo em largura (medida entre eixos 
das pilastras) ocorre três vezes em altura, com três 
quadrados superpostos. No entanto, o terço seguinte 
em altura (depois do pilar de apoio do arco) não 
coincide com nenhuma linha importante, já que 
ocorre acima do parapeito que serve de base à ordem 
coríntia superior. Apesar disso, nota-se o intento 
claro de Bramante de integrar o todo da fachada em 
uma ordem geométrica subjacente.
 As larguras dos pórticos do térreo não são 
exatamente iguais às medidas acima indicadas 
para o módulo da grelha, de 3,40m. Bramante utiliza 
uma solução de esquina muito peculiar, que quase 
“engole” a pilastra jônica. Isso faz com que a pequena 
largura dessa pilastra terminal deixe os dois vãos 
da extremidade de cada pórtico menores que os 
dois vãos centrais. A medida dos vãos centrais, de 
eixo a eixo, é de 3,54m, enquanto a largura dos vãos 
das esquinas, do eixo da pilastra até a esquina, é de 
cerca de 3,26m. Trata-se de um ajuste dimensional 
que Bramante julgou necessário para coordenar 
as proporções e sua percepção na visualização do 
claustro. 
 Nos pórticos do térreo, Bramante retoma 
o tema do arco apoiado em pilares enquadrado 
por pilastras ou semicolunas clássicas com suas 
bases e entablamentos. Como visto anteriormente, 
esse tema clássico foi introduzido nos pátios 
do Renascimento por Francesco del Borgo, sob 
inspiração de Alberti, no Palazzo Venezia. Tomando 
as medidas dos dois vãos centrais dos pórticos do 
térreo do claustro de S. M. della Pace, temos uma 

Diagrama de Modulação
Claustro Santa Ma della Pace
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros 0 3 9
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Fachada Frontal
Claustro Santa Ma della Pace
Fonte: Laura Costa (2020)
medida em metros

Axonométrica
Claustro Santa Ma della Pace

Fonte: Laura Costa (2020)
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largura de 3,54m por uma altura de 6,16m. A razão 
é de 1,74 ou 1:1¾. Estas medidas tornam o módulo 
do claustro similar em proporções aos módulos dos 
pórticos jônico e coríntio do Coliseu, correspondentes 
ao seus segundo e terceiro pavimentos. Trata-se 
de uma proporção menos verticalizada do que a 
utilizada por Francesco del Borgo no Palazzo Venezia, 
cuja referência eram os pórticos do Teatro de 
Marcello. Outra diferença é que Bramante preferiu 
usar a pilastra em lugar da semicoluna, talvez por 
julgá-la mais apropriada às fachadas retilíneas de 
um claustro quadrado, diferente da fachada curva 
de um teatro ou anfiteatro.
 A solução da esquina é inédita. Como já 
visto, Bramante escolhe contrair os pórticos junto 
ao vértice do quadrado, removendo a ênfase na 
esquina, ao invés de acentuá-la, como visto nos 
pátios anteriores de Urbino e do Palazzo della 
Cancelleria. No cortile do Palazzo Venezia existe uma 
duplicação da semicoluna no vértice, mas de forma 
sutil e pouco explícita. Em seu claustro, Bramante 
inverte essas tendências e quase faz desaparecer a 
pilastra de esquina, que é percebida por um pequeno 
fragmento de sua base, fuste e capitel. A leitura visual 
dos pórticos fica mais dinâmica e fluida, com pouca 
sensação de interrupção na esquina. Essa sensação 
de fluidez lateral é acentuada pela ausência de um 
vão centralizador, já que cada galeria tem quatro 
vãos entre colunas.
 A solução do segundo andar já foi referida no 
início do capítulo. Ela dá sequência às linhas verticais 
do térreo, mas apresenta relações totalmente 
distintas entre largura (3,54m) e altura (4,67m), que 
resultam numa razão de 1:1⅓. No térreo de seu pátio, 

Bramante conseguiu uma solução bastante ligada 
à pesquisa dos temas clássicos de projeto que tinha 
à disposição em Roma. Para a parte superior, onde 
lidou com um programa distinto e talvez limitações 
construtivas, preferiu uma solução menos ortodoxa 
e mais inventiva, que se coordena com as linhas do 
pórtico térreo, mas não repete sua composição.

Diagrama da Esquina
Palazzo della Cancelleria

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros

Axonométrica 
Palazzo della Cancelleria

Fonte: Laura Costa (2020)
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PALAZZO FARNESE  O Palazzo Farnese teve seu projeto elaborado 
por Antonio da Sangallo, o Jovem, entre 1513-14, para 
o cardeal Alessandro Farnese (1468-1549) na cidade 
de Roma. Farnese foi eleito papa em 13 de outubro 
de 1534 com o nome de Paulo III37. A edificação está 
localizada na Piazza Farnese, que recebeu o mesmo 
nome do palácio, pois foi aberta como parte do 
projeto, por meio de desapropriações. Atualmente, o 
palácio abriga a Embaixada da França na Itália. 
 Embora o Palazzo Farnese tenha incorporado 
algumas paredes da ala frontal do antigo Palazzo 
Ferriz, comprado pelo cardeal Farnese em 1495, o 
novo edifício não é uma mera reforma. O terreno 
hoje ocupado pelo palácio é resultado da compra de 
outras propriedades vizinhas, que possibilitaram 
a construção de um edifício muito maior que o 
anterior. Sangallo trabalhou no projeto do palácio 
para o cardeal desde 1513-14. Em 1534, quando 
Farnese foi eleito papa, o projeto foi revisado por 
Sangallo, para corresponder ao novo status do 
proprietário. Após a morte de Sangallo, em 1546, 
três arquitetos estiveram a cargo da conclusão do 
palácio: Michelangelo, Jacopo Barozzi Vignola e 
Giacomo della Porta38.

“... com a eleição do cardeal Alessandro 

Farnese como Papa Paulo III em 

1534 e a morte de Peruzzi em 1536, 

Sangallo tornou-se inegavelmente 

o principal arquiteto em Roma. Em 

1542, Sangallo estava encarregado de 

37 Informações obtidas pelo guia turístico durante a visita da autora no palácio em 16 de março de 
2018. 

38 https://it.ambafrance.org/Cour-interieure-ou-cortile.
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Roma, Itália.
1 Palazzo Farnese 

2 Palazzo Della Cancelleria
3 Claustro Santa Ma Della Pace

4 Palazzo Baldassini
5 Pantheon

6 Palazzo Venezia
 Fonte: Google Earth (2020);
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IMAGEM 33: Palazzo Fernese; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 34: Palazzo Fernese; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

 trabalhos muito importantes que, 

se fossem concluídos, dariam a ele 

o crédito de definir a maior parte 

da imagem de Roma do século 
XVI: a elaboração da maquete em 
escala gigante para São Pedro, a 
construção do Palazzo Farnese, o 
projeto da Porta di Santo Spirito, 
as fortificações do Vaticano e 
a conclusão da Sala Regia e da 
Capella Paolina no Palácio do 
Vaticano”.39  (grifo nosso).

 A configuração em planta do Palazzo Farnese 
é em forma de retângulo e abriga três pavimentos 
em torno de um pátio quadrado. O palácio possui 57 
metros de largura por 74 metros de comprimento e 
29 metros de altura. A edificação ocupa a totalidade 
de um quarteirão, sendo compreendida pelo volume 
que abriga o palácio e tendo nos fundos um jardim 
voltado ao rio Tibre. 
 A aparência exterior do palácio é de 
característica sóbria como forma de expressão, 
evidenciada pela volumetria monumental franca, 
sem articulação clássica por meio de ordens. 
Essa percepção é acentuada pela ampla praça que 
permite sua contemplação por inteiro. O palácio 
possui o acesso principal com um arco semicircular 
inserido numa moldura retangular de blocos 

39 PEREIRA, Cláudio Calovi. “Architectural Practice and the Planning of Minor Palaces in Renais-
sance Italy: 1510-1570”, p. 55. Tradução nossa do trecho: “... with the election of cardinal Alessandro 
Farnese as pope Paul III in 1534 and the death of Peruzzi in 1536, Sangallo became undeniably the 
principal architect in Rome. By 1542, Sangallo was in charge of very important works that if all com-
pleted to his designs, would give him the credit for defining most of the image of 16th century Rome: 
the elaboration of the giant model for St. Peter’s, the construction of the Palazzo Farnese, the project 
of the Porta di Santo Spirito and the Vatican fortifications, and the conclusion of the Sala Regia and 
the Capella Paolina in the Vatican Palace”.
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de pedras rústicas. Fazem parte da fachada três 
faixas longitudinais de janelas que formam uma 
composição ritmada, dispostas em número de seis 
em cada lado do eixo central da fachada. 
 No térreo, as janelas têm molduras retas, 
com peitoril e verga em projeção, apoiados em 
mísulas. Esse piso apresenta superfície rebocada, 
ao contrário dos demais, onde a alvenaria de 
tijolos foi deixada aparente40. Provavelmente, toda 
a fachada principal deveria ser rebocada com 
massa de pó de travertino, de forma a combinar as 
superfícies de paredes com os detalhes esculpidos 
nessa pedra, como as pilastras de esquina, o portal 
de entrada, as molduras de janelas e a cornija 
superior. O segundo pavimento apresenta 12 janelas 
da mesma forma e tamanho com alternância de 
frontões triangulares e curvos. Assim como no 
térreo, formam um ritmo constante, alinhado 
com os outros pisos. Nas molduras surgem 
pequenas colunas de ordem coríntia que sustentam 
visualmente os entablamentos e frontões acima. 
Ao invés das mísulas do térreo, surgem pedestais 
sob as colunas. Acima do acesso principal, há uma 
abertura maior que permite acesso a uma sacada, 
que contém um parapeito composto por balaústres, 
para eventuais aparições do papa diante da praça. O 
terceiro pavimento apresenta janelas com um arco 
semicircular no topo, emolduradas por colunas de 
ordem jônica que sustentam um frontão triangular 
segmentado no tramo inferior. As colunas se 
apoiam em mísulas e possuem blocos de imposta 
para apoiar o frontão, não havendo entablamento. 

Desse modo, o rigor clássico do piano nobile coríntio 
contrasta com a inventividade menos ortodoxa do 
piano alto jônico.
 Como forma de acabamento das quinas que 
compõem a fachada, o arquiteto utilizou blocos de 
travertino rústicos em todos os pavimentos. No 
térreo utilizou pedras maiores e mais robustas, 
intercalando em dois tamanhos diferentes; no 
segundo e terceiro pavimento utilizou blocos 
menores e mais planos. Dessa forma, adota em 
tom menor as escalas de tectonicidade em faixas do 
Palazzo Medici, em Florença.
 Para acessar o palácio existem três entradas: 
a principal pela Piazza Farnese e duas secundárias 
nas ruas laterais. Após acessar o palácio pelo acesso 
principal, chega-se ao pátio, que é um ambiente 
elegante e rico em detalhes por sua cuidadosa 
articulação clássica de ordens superpostas, que 
difere de sua fachada mais reservada. Tal como 
visto anteriormente no cortile do Palazzo Venezia, o 
modelo é o Coliseu, com sua superposição de ordens 
dórica, jônica e coríntia, que é adotada por Sangallo. 
O térreo possui quatro galerias com abóbodas de 
berço, com 24 semicolunas de ordem dórica, que 
apoiam um entablamento. Este sistema decorativo, 
por sua vez, emoldura um conjunto de 20 arcos 
apoiados em pilares. 
 O segundo pavimento não apresenta 
galerias abertas, tendo o vão do arco sido ocupado 
por uma parede com janela. No projeto inicial de 
Sangallo, todas as galerias superiores eram abertas 
como as do térreo, porém elas foram fechadas em 
revisão posterior do projeto. Todavia, o motivo do 
arco apoiado no pilar foi mantido em relevo sobre o 

40 Sobre a fachada original do palácio, ver Laura Cherubini e Alessandro Pergoli Campanelli em 
https://www.academia.edu/5488724/Il_Restauro_di_Palazzo_Farnese_AR_XXXV_luglio_agos-
to_2000_pp. 34-39.
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IMAGEM 36: Palazzo Fernese; 
Fonte: https://it.ambafrance.org/Cour-interieure-ou-cortile 

IMAGEM 37: Palazzo Fernese; 
Fonte: https://it.ambafrance.org/Cour-interieure-ou-cortile

IMAGEM 38: Palazzo Fernese; 
Fonte: https://it.ambafrance.org/Cour-interieure-ou-cortile 

IMAGEM 35: Palazzo Fernese; cortile (pátio central) 
Fonte: https://it.ambafrance.org/Cour-interieure-ou-cortile
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muro, tendo sido introduzidas janelas com frontões 
em cada intervalo. Como antes afirmado, o segundo 
andar do pátio tem semicolunas de gênero jônico, 
que apoiam um entablamento. As aberturas são 
idênticas às da fachada, porém não apresentam 
alternância de frontões, sendo todos triangulares. 
 O terceiro pavimento foi projetado por 
Sangallo da mesma forma que os dois primeiros, 
com uma galeria de arcos apoiados em pilares e uma 
trama de semicolunas coríntias com entablamento. 
Contudo, esta parte foi completada com modificações 
por Michelangelo após a morte de Sangallo em 1546. 
O sistema de arcos sobre pilares é removido e as 
semicolunas se tornam pilastras acumuladas. As 
aberturas também mostram molduras e frontões 
típicos da arquitetura de Michelangelo. 
 A importância da análise desta obra deve-se 
ao emprego de recursos clássicos de forma ampla e 
coordenada, principalmente no pátio da edificação. 
Outro motivo é o fato de sua composição em planta 
apresentar notável rigor geométrico.



87

IMAGEM 39: Palazzo Farnese
fachada frontal
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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PLANTA BAIXA PALAZZO FARNESE
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros
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Diagrama de Modulação
Palazzo Farnese
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros 0 4 12 24

 O pátio possui a medida de 27m por 27m41, 
ou seja, possui a forma de um quadrado. Sua altura 
também é de 27m, o que faz do vazio do cortile 
um cubo perfeito. O pátio do palácio apresenta 
uma subdivisão de cinco vãos na largura e no 
comprimento. A dimensão dos intervalos entre 
eixos de colunas é de 5,00m.
 As galerias que circundam o pátio possuem 
larguras diferentes: a que se volta ao acesso 
principal e a que conduz ao jardim medem 6,20m 
provavelmente em função de serem um espaço 
onde o fluxo de pessoas é maior. Já as duas galerias 
laterais, que tem como função conduzir aos 
ambientes, possuem 4,30m. 
 A fachada do pátio apresenta três 
pavimentos com três ordens superpostas (dórica, 
jônica e coríntia). O projeto original previa galerias 
abertas nos três níveis, mas isso foi alterado ao 
longo da construção. O térreo se manteve aberto, 
mas no segundo andar, os vãos foram murados, 
mantendo-se o sistema de ordens enquadrando 
arcos como relevo na superfície. 
 No andar térreo, a semicoluna dórica 
apresenta uma pequena base de 0,40m de altura, 
fuste e capitel com 7,24m e entablamento com 
1,62m, num total de 8,86m de altura. Portanto, o 
módulo clássico no térreo é de 5,00m x 8,86m. A 
razão é de 1,75 ou 1:1¾, similar à do segundo e terceiro 
andares do Coliseu42. A diferença é que a abertura 
do arco sobre pilares é maior no palácio, já que o 
arco toca tanto o entablamento da ordem como as 

semicolunas, reduzindo ao máximo o fechamento 
do intervalo. Isso confere maior permeabilidade e 
leveza à galeria. A mesma coisa ocorre no cortile 
do Palazzo Venezia, onde a sensação de abertura é 
ainda maior, pela altura maior do módulo, que tem 
razão de 1:2.
 No segundo andar, a semicoluna jônica 
tem uma base de 1,02m, fuste e capitel com 6,26m 
e entablamento de 1,51m, que resultam num total 
de 8,79m. A razão entre esta altura e a largura 
do módulo (5,0m) é praticamente igual à do 
andar térreo, em função da diferença mínima de 
altura: 1,76 ou 1:1¾. A relação da largura do arco 
com o enquadramento colunar é também igual, 
mas o efeito de permeabilidade se perde pelo 
preenchimento mural do vão.

41 As medidas dadas nesta análise foram baseadas em LETAROUILLY, Paul. Les edifices de Rome 
moderne. 1860, vol. 2, pl. 115-139.

42 Medidas extraídas de Giovannoni, Gustavo. Antonio da Sangallo il Giovane (vol. 2). Roma: Tipo-
grafia Regionale, 1959. Fig. 105. 
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Axonométrica
Palazzo Farnese

Fonte: Laura Costa (2020)

Fachada Frontal
Palazzo Farnese
Fonte: Laura Costa (2020)
medida em metros
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Diagrama da Esquina
Palazzo Farnese

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros

Axonométrica 
Palazzo Farnese

Fonte: Laura Costa (2020)

5
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 O terceiro andar foi modificado por 
Michelangelo, em relação ao intento original 
de Sangallo. Surgem pilastras no lugar das 
semicolunas, mantendo-se a ordem coríntia. A base 
aumenta bastante, tendo 2,12m de altura, seguida 
por uma segunda base de 0,60m, pelo fuste e capitel 
com 5,38m e o entablamento de 1,43m. A altura 
total é de 9,59m, que em relação à largura de 5,00m 
dá uma razão de 1,92 ou praticamente 1:2. Essa é a 
proporção dos módulos do Teatro de Marcello e do 
cortile do Palazzo Venezia43. Contudo, a percepção é 
distinta, pois aqui não há mais o arco e seus pilares, 
nem o vazio por eles produzido.
 Na esquina do pátio, o arquiteto utilizou 
uma solução inovadora. Ele optou pelo encontro de 
duas semicolunas com um pilar de esquina, em sua 
maior parte embutido no encontro de duas paredes. 
O pilar acomoda a junção dos dois planos e torna 
a esquina do pátio mais tectônica, expressando 
visualmente a lógica construtiva. Ao acessar o 
pátio, o observador consegue perceber de imediato 
a coordenação dos elementos clássicos e a relação 
proporcional dos três pavimentos, bem como a 
propriedade da solução de esquina em função da 
escala do palácio. Todavia, é notável o contraste da 
esquina robusta do pátio de Sangallo em relação ao 
fragmento sutil de pilastra usado por Bramante no 
vértice do claustro de S.M. della Pace.
 A composição dos pórticos do Palazzo Farnese 
é semelhante à do cortile do Palazzo Venezia (1455), 
projetada pelo arquiteto Francesco del Borgo, pois 
ambos apresentam módulos de pilares apoiando 

43 Medidas extraídas de LETAROUILLY, Paul. Les edifices de Rome moderne, tome 1, Paris, 1840, pp. 
73-78, para o Palazzo Venezia; e de FIDENZONI, Paolo, “Il teatro di Marcello”, 2012, in digilander.
libero.it/certamenromanum/12architettura/fidenzoni para o Teatro de Marcello.
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arcos semicirculares enquadrados por semicolunas 
clássicas e seus entablamentos. Em ambos os 
casos, os precedentes são o Teatro de Marcello e o 
Coliseu, em Roma. Estas semelhanças se repetem 
no claustro projetado por Donato Bramante para a 
Igreja de Santa Maria della Pace (1500). Neste caso, 
em vez de semicolunas, há pilastras que fazem 
o enquadramento de pilares e arcos. Contudo, 
Bramante não leva o mesmo sistema ao segundo 
piso, optando por uma solução não inspirada na 
antiguidade. No pátio do Palazzo Farnese, Sangallo 
alcança uma síntese abrangente na aplicação do 
pórtico clássico superposto ao cortile renascentista.
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PALAZZO
BALDASSINI

 O Palazzo Baldassini foi projetado por 
Antonio da Sangallo, o Jovem, entre 1514 e 1516, 
para Melchiorre Baldassini, jurista e procurador da 
administração papal em Roma. A edificação está 
localizada na Via delle Coppelle, em terreno situado 
entre divisas delimitadas por dois blocos de edifícios 
privados e uma via secundária na parte dos fundos.
 O palácio compreende aproximadamente 26 
metros de comprimento em sua fachada principal 
e contém três pavimentos, num total de 18,37m 
de altura44. A edificação possui planta irregular, 
isto é, acomoda-se a um terreno de contornos não 
ortogonais, mas sua organização se dá em torno de 
um pátio central quadrado e busca dar a impressão 
de regularidade geométrica. Segundo Calovi Pereira, 
tal estratégia teve como resultado que a “planta (do 
Palazzo Baldassini) tornou-se muito influente em 
Roma durante todo o século XVI”45. 
 O Palazzo Baldassini é contemporâneo do 
Palazzo Farnese. Os temas que na segunda obra 
aparecem em versão monumental, na primeira 
comparecem em escala menor. As fachadas de 
ambos são semelhantes, mas o Palazzo Baldassini 
não tem um largo à sua frente, nem ruas em todos 
os seus lados que lhe façam um volume isolado. 
É uma residência aristocrática que integra o 
tecido da cidade, possuindo apenas uma fachada 
para o arquiteto destacar e chamar a atenção dos 
observadores. Essa condição deve explicar o fato 
de que o palácio avança em torno de um metro em 
relação ao lote vizinho, na vista deste a Via della 

44 Dados extraídos de LETAROUILLY, Paul. Les edifices de Rome moderne. Paris, 1869, pl. 1-3.

45 PEREIRA, Cláudio Calovi. “Architectural Practice and the Planning of Minor Palaces in Renais-
sance Italy: 1510-1570”, p. 119. Tradução nossa do trecho: “Plan became very influential in Rome for 
the whole 16th century).
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Roma, Itália.
1 Palazzo Baldassini

2 Palazzo Fernese
3  Palazzo Della Cancelleria

4 Claustro Santa Ma Della Pace
5 Pantheon

6 Palazzo Baldassini
Fonte: Google Earth (2020);

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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Scorfa, dando uma ênfase especial ao volume. A 
esquina rusticada amplifica este efeito. A fachada 
do palácio apresenta superfície de alvenaria de 
tijolos sem acabamento, tal como se verifica no 
segundo e terceiro níveis da fachada do Palazzo 
Farnese. Contra esse fundo neutro, são colocados 
os elementos decorativos clássicos em travertino: 
cornijas, frisos, molduras de janelas, cantoneiras 
rusticadas e o pórtico de entrada. Este último 
elemento destaca-se dos demais por sua maior 
elaboração formal: apresenta um arco apoiado em 
pilares emoldurado por um pórtico de semicolunas 
dóricas com entablamento e cornija. Nota-se que as 
semicolunas, com pedestais exageradamente altos, 
são acompanhadas por pilastras com pedestais 
em plano mais recuado. Essa distinção também 
é acusada pelo entablamento em dois planos. O 
mesmo acabamento em travertino acontece nos 
três pavimentos da edificação, havendo diferença 
apenas nos modelos de abertura. 
 O térreo contém sete aberturas, sendo uma 
porta de acesso principal e seis janelas, distribuídas 
três em cada lado do acesso. As janelas são 
retangulares e possuem as aberturas de madeira. 
Como forma de segurança, por se tratar de um 
andar térreo, foi acrescentado posteriormente às 
aberturas um gradil de ferro. As janelas térreas 
possuem uma moldura clássica com um balcão 
apoiado por volutas e uma cornija no topo. Abaixo 
das janelas térreas há vãos abertos menores para 
ventilação do subsolo. 
 O segundo pavimento, correspondente ao 
piano nobile, possui sete aberturas similares às 
do térreo. Contudo, elas simplesmente se apoiam 

no friso e não possuem a projeção da base com 
mísulas, que conferem tridimensionalidade às 
janelas do térreo. Na parte superior das aberturas 
do segundo nível, repete-se a cornija sobre a verga. 
No terceiro pavimento, as aberturas diminuem de 
tamanho e não tocam na linha da cornija abaixo 
delas, refletindo a condição secundária do terceiro 
piso. Letarouilly mostra a condição original deste 
nível, que teve balcões com guarda-corpos metálicos 
acrescentados posteriormente. 
 Para acessar o palácio existem duas entradas: 
a principal pela Via Delle Copelle e uma secundária 
pela via que se encontra na parte dos fundos do lote. 
No acesso principal, Sangallo introduz um de seus 
temas clássicos:

“O androne de Sangallo não é um 

mero corredor de entrada com uma 

abóboda: aqui o arquiteto antecipa 

um de seus temas favoritos, a 

reconstrução do átrio Vitruviano. (...) 

Para este caso, Sangallo transformou 

um androne convencional em um 

átrio pela aplicação de uma fileira de 

pilastras com um entablamento nas 

paredes”.46 

 O pátio do palácio é diferente dos demais 
já apresentados, pois em função do lote pequeno, o 
arquiteto dispõe apenas uma galeria com pórticos, 
ao invés das quatro que colocou no Palazzo Farnese. 

46 PEREIRA, Cláudio Calovi. “Architectural Practice and the Planning of Minor Palaces in Renais-
sance Italy: 1510-1570”, p. 124. Tradução nossa do trecho: “Sangallo’s androne is not a mere entrance 
corridor with a vault: here the architect anticipates one of his favorite themes, the reconstruction of the 
Vitruvian atrium (...). For this case, Sangallo transformed a conventional androne in an atrium by the 
application of a row of pilasters, emphasizing the distinctive character of the area”.  
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Segundo Calovi Pereira, essa solução é uma criação 
nova de Sangallo para palácios menores:

“Um pátio quadrado foi colocado no 

meio do palácio, mas a área limitada 

restringia o uso de pórticos a apenas 

um lado. Os demais lados do pátio 

eram ocupados por um conjunto de 

três cômodos à esquerda e a escada à 

direita. (...) Mas aqui se percebe que, 

ao adaptar o arranjo de um grande 

palácio a um menor, Sangallo está, 

de fato, criando uma nova solução.”47

 O pátio tem planta quadrada de 10,35 x 
10,35m, tendo apenas uma galeria com dois níveis. 
As demais faces são muradas e abrigam parte do 
programa da edificação. No nível térreo, a galeria 
aberta compreende três vãos compostos por quatro 
pilastras de ordem dórica com pedestais, que 
enquadram arcos de meio ponto apoiados em pilares. 
No segundo andar, esse sistema se repete, mas com 
o uso da ordem jônica nas pilastras. O entablamento 
dórico é bastante detalhado, contrastando com a 
simplicidade do nível jônico. As demais faces do 
pátio seguem a mesma lógica organizativa da galeria 
aberta, mas com os elementos clássicos apenas em 
relevo sobre as paredes. No térreo, surgem janelas 
nos trechos murados sob os arcos. No piso superior, 
os arcos desaparecem, havendo apenas janelas no 
espaço mural entre as pilastras. 
47 PEREIRA, Cláudio Calovi. “Architectural Practice and the Planning of Minor Palaces in Renaissan-
ce Italy: 1510-1570”, p. 121. Tradução nossa do trecho: “A square courtyard was placed in the middle 
of the palace, but the limited area restricted the use of a portico to only one side. The sides of the 
courtyard were occupied by a set of three rooms on the left and the staircase and its light well on the 
right. (...) But here one perceives that in adapting the arrangement of a large palace to a smaller one, 
Sangallo is in fact creating a new solution”.

IMAGEM 40: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 41: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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IMAGEM 42: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 43: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

 O segundo pavimento apresenta apenas 
uma galeria aberta, igual ao térreo, que serve como 
vestíbulo para as salas principais que se encontram 
neste andar. Diferentemente do térreo, o segundo 
pavimento contém um guarda corpo com balaústres 
alinhados com o pedestal das pilastras. Já o terceiro 
pavimento é bem menor e mais recuado em relação 
ao segundo, sendo de difícil visualização desde o 
pátio. 
 Tratando do pátio do Palazzo Farnese, Calovi 
Pereira comenta a solução de pátios de palácios 
menores por parte de Sangallo:

“Em comissões menores, Sangallo 

empregou uma versão simplificada 

do mesmo pátio, onde a galeria era 

restrita ao bloco da frente, enquanto 

a articulação clássica era estendida 

como um motivo de relevo para os 

outros lados. O palácio Baldassini foi o 

primeiro exemplo dessa estratégia”.48  

48 PEREIRA, Cláudio Calovi. “Architectural Practice and the Planning of Minor Palaces in Renaissan-
ce Italy: 1510-1570”, p. 128. Tradução nossa do trecho: “In smaller commissions, Sangallo employed a 
simplified version of the same courtyard, where the loggia was restricted to the front block while the 
classical articulation was extended as a relief motif to the other sides. The Palazzo Baldassini was the 
first example of this strategy (...)”. 
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IMAGEM 44: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 45: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 46: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018



99

IMAGEM 47: Palazzo Baldassini
cortile (pátio central)
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018
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PLANTA BAIXA PALAZZO BALDASSINI
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
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IMAGEM 48: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

IMAGEM 49: Palazzo Baldassini; 
Fonte: Laura Costa, Itália - Março/2018

 O pátio possui a medida de 10,35m por 
10,35m49 externamente, ou seja, dispõem de uma 
forma geométrica quadrada, totalizando uma área 
de cerca de 100m². A única galeria do pátio contém 
4,00 metros de largura, a qual se localiza em frente 
ao acesso principal.
 Cada face do pátio mede 10,35m de extensão, 
sendo dividida em três unidades pelas pilastras 
principais. Isso confere a cada módulo da fachada 
do pátio a largura de 3,45m. Em altura, o nível 
térreo tem 6,24m, divididos em 1,59m de pedestal, 
3,56m de fuste da pilastra e 1,09m de entablamento 
(segundo Letarouilly). A razão entre largura e altura 
dá ao módulo térreo uma razão de 1,80 ou seja, uma 
relação de 1:1¾. Já o módulo clássico do segundo piso 
tem altura de 6,65m, divididos em 1,25 de pedestal, 

49 Medidas extraídas de LETAROUILLY, pl. 1-3. As medidas indicadas nesta análise foram conferidas 
e complementadas pela autora no próprio palácio, com a ajuda de uma trena a laser e uma fita métrica. 

Diagrama de Modulação
Palazzo Baldassini
Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros
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Fachada Frontal
Palazzo Baldassini
Fonte: Laura Costa (2020)
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4,14 de fuste e 1,26 de entablamento (novamente 
segundo Letarouilly). Neste caso, a razão entre 
largura e altura é de 1,92 ou seja, quase 1:2. Contudo, 
a diferença de apenas 41cm de altura entre os dois 
módulos é pouco perceptível visualmente. Nota-se 
que estas razões que definem o sistema proporcional 
do pátio são similares às dos dois primeiros andares 
do cortile do Palazzo Farnese, que também são de 
1:1¾.
 Ao contrário do Palazzo Farnese, onde o 
pátio configura um cubo perfeito de 27m de lado, 
o Palazzo Baldassini não tem a altura do cortile 
(12,89m) igual a suas faces laterais (de 10,35 de 
extensão).  Evidentemente, isso se deve à largura 
limitada do lote, que não permite uma largura 
maior do pátio que se igualasse à altura necessária 
para os pés direitos internos.
 No vértice do pátio, o arquiteto adotou 
uma solução simplificada, diferente em relação ao 
Palazzo Farnese, onde acumulou duas semicolunas 
contra uma pilastra de esquina. Sangallo limitou-
se a colocar duas meias-pilastras contrapostas 
em ângulo reto. Isso permitiu que a largura de 
seu módulo clássico no pátio fosse uniforme, com 
3,45m.  

Diagrama da Esquina
Palazzo Baldassini

Fonte: redesenho por Laura Costa (2020)
medidas em metros
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CONCLUSÃO  A presente dissertação procurou estudar 
a conformação arquitetônica dos pátios de 
residências no Renascimento italiano, desde 
Michelozzo a Antonio da Sangallo, o Jovem. A 
seleção de obras foi feita com base nas citações 
da bibliografia especializada, dentro do período 
1400-1530. Como já verificado, o foco do trabalho 
foi estudar os desdobramentos da composição de 
pátios residenciais por parte de arquitetos da Itália 
central nesse período.
 O exemplar pioneiro é o Palazzo Medici, 
iniciado em 1445 segundo projeto de Michelozzo. 
Dentre outras inovações importantes, esse palácio 
apresenta um pátio central quadrado com quatro 
pórticos similares em suas quatro faces, que lhe 
conferem notável senso de unidade geométrica e 
formal. O pátio demonstra o intento da arquitetura 
renascentista de manifestar visualmente o controle 
matemático do espaço. Colunas clássicas com capitéis 
coríntios são dispostas regularmente e suportam 
arcos semicirculares, sobre os quais repousa um 
entablamento. A presença de detalhamento clássico 
cuidadoso segundo uma disciplina geométrica 
singular são os pontos relevantes nesse pátio. 
Todavia, não se deve esquecer a dívida de Michelozzo 
para com as experiências anteriores de Brunelleschi 
nos pátios do Hospital dos Inocentes e do Palazzo 
Busini, a ele atribuído. O pátio do Palazzo Medici 
gerou uma ampla descendência em Florença, vista 
em obras posteriores, como os palazzi Pazzi, Gondi e 
Strozzi.
 No Palazzo Venezia, em Roma, ocorre uma 
importante inovação. Francesco del Borgo, bastante 
influenciado por Alberti, projeta o cortile do palácio 
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em estreita afinidade com os pórticos externos do 
Teatro de Marcello e do Coliseu, demonstrando 
uma atenção para com os precedentes formais da 
antiguidade clássica que não fora vista até então. 
O resultado desse enfoque é a concepção de um 
pátio muito distinto dos precedentes florentinos 
anteriores, caracterizado pela superposição de dois 
elementos: o arco semicircular apoiado em pilares 
e a viga (entablamento) apoiada em semicolunas 
ou pilastras. Além disso, o pátio do Palazzo Venezia 
possui dois andares com superposição articulada 
de pórticos clássicos, ao contrário do pórtico de 
nível único dos palácios florentinos. A novidade da 
solução deste pátio demorou algum tempo para ser 
compreendida e manifestada em outros palácios.
 No mesmo ano em que se inicia a construção 
do Palazzo Venezia em Roma (1465), Luciano Laurana 
se torna arquiteto do Palazzo Ducale em Urbino. 
Portanto, é difícil estabelecer influências mútuas 
entre os pátios destes dois palácios, a não ser que 
imaginemos uma possível influência de Alberti em 
ambas as obras, tendo em vista sua amizade com 
o duque Federico da Montefeltro e o fato de residir 
em Roma. O cortile de Urbino se mantém ligado à 
tradição florentina do arco semicircular apoiado em 
colunas, incorporando pilastras altas nas esquinas 
que apoiam a terminação dos entablamentos. 
Esse tipo de aperfeiçoamento em relação ao pátio 
do Palazzo Medici mostra que Laurana havia 
compreendido melhor a lição dos pórticos internos 
das basílicas de Brunelleschi do que Michelozzo. 
Laurana também articula o segundo nível das 
fachadas do pátio com o térreo, prolongando as 
linhas das colunas com pilastras entre muros 

com janelas, encimadas por um entablamento. 
Desse modo, integra todos os planos das fachadas 
do pátio numa coordenação clássica não vista 
nos exemplos anteriores em Florença e arredores. 
Contudo, o Palazzo Ducale parece muito mais um 
aperfeiçoamento da tradição do cortile florentino do 
que um intento de incorporar as formas romanas 
como verificado no pátio do Palazzo Venezia.
 O provável projetista do cortile do Palazzo 
della Cancelleria, iniciado em 1489 em Roma, é 
Baccio Pontelli, que trabalhou anteriormente no 
Palazzo Ducale, em Urbino. O pátio tem dimensões 
monumentais, com três níveis articulados, sendo 
os dois primeiros com pórticos colunares e o último 
com pilastras aplicadas sobre os muros. Pontelli 
trabalha dentro da tradição do pátio florentino, pois 
segue apoiando arcos sobre colunas. Sua solução 
para o último nível é muito semelhante à de Laurana 
em Urbino, dispondo janelas retangulares clássicas 
sobre a base do andar. No entanto, a solução de 
esquina de Laurana não é seguida, pois as pilastras 
que alcançam os entablamentos são substituídas 
por dois pilares acumulados que recebem os arcos, 
tendo a mesma altura das colunas.
 A retomada dos modelos romanos nos 
pátios ocorre num exemplar eclesiástico, o claustro 
de Santa Maria della Pace, projetado por Donato 
Bramante e construído entre 1500 e 1504. Nesta obra, 
o andar térreo retoma o tema clássico introduzido 
no cortile do Palazzo Venezia: a superposição dos 
temas do arco sobre pilares e do entablamento 
sobre semicolunas ou pilastras. Bramante atenua 
a tridimensionalidade dos elementos clássicos ao 
usar a pilastra em vez da semicoluna e ao tirar a 
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ênfase das esquinas, favorecendo uma percepção 
contínua do pórtico em suas quatro faces. Desse 
modo, sua utilização dos precedentes clássicos, 
tanto antigos (pórticos do Teatro de Marcello e 
Coliseu) como recentes (cortile do Palazzo Venezia) 
demonstra maior grau de inventividade.
 Antonio da Sangallo, o Jovem, leva o tema 
do pátio residencial renascentista a um momento 
de síntese. As duas obras analisadas no trabalho 
demonstram essa afirmação. No Palazzo Farnese, o 
vazio do pátio define um cubo perfeito, com 27m de 
lado. Um desenho original de Sangallo da fachada 
do pátio, feito em 1514 (Uffizi A 627) mostra seu 
intento original de superpor três galerias abertas, 
em referência explícita aos pórticos do Coliseu. A 
transposição das formas antigas numa obra nova, 
de modo tão literal, é inédita. As proporções dos 
módulos dos pórticos nos dois primeiros níveis 
também seguem as do precedente clássico romano. 
Contudo, Sangallo também introduz inovações, tais 
como a maior abertura dos vãos, que confere mais 
permeabilidade ao conjunto, e a inédita solução 
de esquina. Ao invés de fazer como Bramante no 
claustro de Santa Maria della Pace, que minimiza 
o papel dos suportes angulares do pátio, Sangallo 
volta a acentuar sua presença, tal como Laurana 
o fizera em Urbino. As esquinas têm um encontro 
de duas semicolunas junto a um pilar de esquina. 
Ao mesmo tempo, Sangallo expressa plenamente 
a tridimensionalidade dos elementos clássicos, 
em contraste com a solução mais aplanada de 
Bramante para o térreo de seu claustro. 
 No projeto do Palazzo Baldassini, iniciado 
em 1514, praticamente ao mesmo tempo que 

o Palazzo Farnese, Sangallo introduziu uma 
versão simplificada da casa urbana da nobreza 
renascentista. Aquilo que ocorre monumentalmente 
no primeiro, está presente em versão menor no 
segundo. Portanto, o pátio tem planta quadrada, 
mas não é cúbico pela largura menor disponível. A 
área mais limitada também exige que os pórticos 
clássicos superpostos ocorram em apenas uma 
face. Contudo, eles são replicados como relevo nas 
demais paredes, conferindo homogeneidade ao 
espaço. Sendo este pátio menor, Sangallo adota 
pilastras ao invés das semicolunas do Palazzo 
Farnese. A superfície mais plana remete ao claustro 
de Bramante, mas o tratamento dos elementos 
clássicos é bastante mais elaborado no Palazzo 
Baldassini. A solução de esquina também é mais 
simples que o Palazzo Farnese, com o encontro de 
duas metades de pilastras no vértice. Desse modo, 
uma casa menor pode ser dotada dos mesmos 
elementos de estilo dos palácios grandes, com a 
devida hierarquia social da época sendo observada.
 A análise das razões utilizadas nos módulos 
clássicos dos pórticos também permite algumas 
conclusões. A tabela ao lado compara os precedentes 
mais importantes quanto ao uso de pórticos clássicos 
superpostos (Teatro de Marcello e Coliseu) com os 
exemplares de pátios renascentistas estudados.
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1 Fonte: Calovi Pereira, Cláudio. “Arquitetura residencial do Renascimento italiano” (projeto de pesquisa 2019-2021, PROPAR-UFRGS, 2019).

TABELA COM MEDIDAS DE PÓRTIOS CLÁSSICOS1
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PALAZZO MEDICI

PALAZZO DELLA CANCELLERIA

PALAZZO FARNESE

PALAZZO VENEZIA

CLAUSTRO STA MARIA
DELLA PACE

PALAZZO BALDASSINI

OSPEDALLE DEGLI INNOCENTI 

PALAZZO DUCALE
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O levantamento e a comparação dos dados 
mostra que existe uma predominância da razão 
1:2 nos módulos dos pórticos. Nos precedentes da 
antiguidade, eles estão presentes no Teatro de 
Marcello e, por arredondamento, também nos 
dois andares superiores do Coliseu, que tem altura 
maior em ¾ do que a largura. Nos exemplos de 
pátios estudados2, a predominância da razão 1:2 nos 
módulos de pórticos é absoluta. Dentre as oito obras 
renascentistas comparadas na tabela, existe um 
total de 15 pórticos clássicos com seus respectivos 
módulos. Destes, nove apresentam a razão 1:2 em 
seu dimensionamento. Outros quatro possuem 
a razão de 1:1 ¾, que se aproxima muito de 1:2. Os 
dois únicos exemplos que definem razões diferentes 
são andares superiores sem galerias (Cancelleria 
e Urbino), onde o sistema clássico dos pórticos se 
estende a uma superfície mural. Essa constatação 
indica uma preferência no uso de proporções.
 Contudo, o uso predominante desta razão 
não significa uma padronização de soluções 
arquitetônicas. O estudo dos diferentes pátios 
demonstrou que seus projetistas foram capazes 
de produzir obras diferentes, manipulando 
particularidades que lhes conferiram identidade 
própria. As diferentes proporções entre cheios 
e vazios, a variação no emprego de elementos 
clássicos mais tridimensionais ou mais planos, o 
jogo entre alturas de colunas e intercolúnios e as 
diferentes soluções de esquinas são alguns exemplos 
apontados ao longo das análises.
 O exame dos pátios de palácios do Renasci-

mento mostra o potencial criativo da combinação 
da disciplina clássica, com sua linguagem e 
proporções, com a inventividade arquitetônica que 
suscita soluções particulares. Nessa combinação se 
encontra a chave das virtudes dessa arquitetura e, 
provavelmente, de todas as demais.

2 Embora o pórtico do Hospital dos Inocentes não constitua um dos estudos de caso deste trabalho 
pelo fato de não ser um pátio, seus dados foram inseridos na tabela por terem sido mencionados no 
capítulo 1 (Palazzo Medici).
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