
 

975 SOBRE A SYMMETRIA DA FIGURA HUMANA DE FILIPPE NUNES E  
JUAN DE ARFE E O ESTUDO DO DESENHO NA PENÍNSULA IBÉRICA 
Julia Dias Möller / Mestranda PPGACL – UFJF 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

SOBRE A SYMMETRIA DA FIGURA HUMANA DE FILIPPE NUNES E  
JUAN DE ARFE E O ESTUDO DO DESENHO NA PENÍNSULA IBÉRICA 

 
 
Julia Dias Möller / Mestranda PPGACL – UFJF 

 
 
 
 
RESUMO 
A partir de duas gravuras que se encontram respectivamente no tratado do espanhol Juan 
de Arfe de 1585 e no tratado do português Filippe Nunes de 1615, pretende-se analisar e 
levantar questões a respeito da tratadística e do estudo do desenho em Portugal. 
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ABSTRACT 
From two engravings that are found in the 1585 treatise of Spanish Juan de Arfe and in the 
1615 treatise of Portuguese Filippe Nunes, respectively, it is intended to analyze and raise 
questions regarding the treatises and drawing studies in Portugal.    
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Arte da pintura, symmetria e perspectiva1 foi o primeiro tratado sobre arte da pintura 

publicado em Portugal recebendo uma segunda edição em 1767. Seu autor, Filippe 

Nunes, cita ao longo do tratado muitas fontes de autoridade, entre elas o tratadista 

espanhol Juan de Arfe. O presente texto pretende fazer uma análise e comparação 

entre as gravuras que correspondem às ilustrações da proporção humana masculina 

dos tratados de Arfe e Nunes. A importância desse estudo está em aproximar e 

levantar questões a respeito da tratadística, do estudo do desenho e do status do 

artista na península Ibérica. 

As gravuras mostradas nas figuras 1 e 2 ilustram um corpo humano masculino 

dividido verticalmente em dez partes; o braço direito está levantado; ambas as mão 

estão abertas e com as palmas voltadas para frente; os rostos das figuras estão de 

perfil, virados para a direita; o tronco e as pernas estão voltados para frente; os pés 

esquerdos apoiam-se em um degrau, as gravuras são riscadas por linhas que 

representam a musculatura, detalhes do rosto, do tronco, como os mamilos, nós dos 

dedos e formato da orelha. Apesar das similaridades, é possível notar que as 

gravuras não são iguais, mas possuíram, sem dúvida, um modelo em comum. Faz-

se necessário uma contextualização dos autores dos tratados de onde essas 

imagens foram retiradas antes de um apontamento quanto às diferenças entre a 

construção do desenho das duas gravuras. 
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Fig. 1 – Proporção do corpo masculino do tratado de Juan de Arfe, 1585  

Fonte: ARFE, Juan. De Varia Conmensuración para la Escvlptvra y Architectura. Sevilha: Pescioni, 
Andrew & Leon, J. de, 1585. Disponível em: < https://archive.org >. Acesso em set. 2015. p. 13 

 

 
Fig. 2 – Proporção do corpo masculino do tratado de Filippe Nunes, 1615 

Fonte: NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, Symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615.  
In.: NUNES, Philippe. Arte da Pintura e Symmetria, e Perspectiva. Porto: Paisagem, 1982.  

(Ed. Fac-simile de 1615, com estudo introdutório de Leontina Ventura). p. 92 
 

 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Pescioni%2C+Andrew+%26+Leon%2C+J.+de%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Pescioni%2C+Andrew+%26+Leon%2C+J.+de%22
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A figura 1 está presente no tratado De varia commensuracion para la Esculptura y 

Architectura (ARFE, 1585). Este tratado foi escrito pelo escultor espanhol Juan de 

Arfe (1535–1603) e publicado em 1585 em Sevilha. O tratado é dividido em quatro 

livros, sendo o primeiro sobre figuras geométricas, o segundo sobre proporção e 

medida particular dos membros do corpo humano, o terceiro sobre altura e forma 

dos animais e o quarto sobre arquitetura e peças de igreja. 

Arfe nasceu em Lion no ano de 1535, seu pai e seu avô eram escultores. A família 

Arfe é conhecida pela construção de custódias2, que são peças de ourivesaria 

usadas para procissões e outras cerimônias cristãs. Juan de Arfe é responsável por 

esculpir duas famosas custódias na região da Espanha, uma para a catedral de 

Ávila, em 1564, e outra para a catedral de Sevilha, em 1580. Para Carmen Moreno 

(2003), o tempo que Arfe passou em Sevilha, de 1580 a 1587, foi fundamental para 

uma troca de conhecimento entre o escultor e outros artistas e intelectuais. Isso 

contribuiu para que Arfe conciliasse de forma mais consciente a teoria e a prática da 

escultura. De acordo com a pesquisadora o tratado utiliza como fontes principais 

Euclides, Serlio e Dürer. Moreno defende que, para a compreensão dos textos de 

Euclides e Serlio, Arfe teria obtido ajuda do matemático Rodrigo Zamorano (1542–

1620)3 com quem teria uma relação que se estendia para além do profissional 

(MORENO, 2006). 

Juan de Arfe foi modelo para diversos artistas e intelectuais ibéricos. Seu tratado 

Varia commensuracion, fora reimpresso cerca de oito vezes de 1585 a 1806 

(MORENO, 2006, p. 313). Um importante tratadista que faz referência ao trabalho de 

Arfe é o espanhol Francisco Pacheco (1564–1654). Pacheco compara os escritos de 

Arfe com os do artista alemão Albrecht Dürer, colocando os dois em um mesmo 

nível de importância4. De acordo com biografia da família Arfe (CANTÓN, 1920), 

Juan de Arfe também executou trabalhos para o rei Felipe II da Espanha entre os 

anos de 1596 e 1597. Em 1599 o espanhol produz também uma fonte e uma jarra 

de prata, ouro e esmeraldas, que continham figuras de deuses para o rei Filipe III da 

Espanha (CANTÓN, 1920, p. 69). 

o rei [Filipe II] ordena a ele [Arfe] que vá a Madrid para repassar as 
estatuas de bronze que são feitas para o funeral de El Escorial. Em 
06 de Maio de 1597 é obrigado a fazer sessenta e quatro bustos – 
ele [Arfe], anos depois, disse que eram oitenta –, relicários de folha 
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de cobre para San Lorenzo el Real, que foram incorporadas e 
pintadas por Fabricio Castelo.(CANTÓN, 1920, p. 67–68)5 

 

É possível que a fama de Juan de Arfe tenha alcançado outros territórios, dentre 

eles Portugal. Ainda é obscuro o entendimento sobre a circulação e alcance de 

tratados na Península Ibérica, entretanto, alguns dos tratados de Arfe chegaram a 

Portugal. No catálogo do acervo da Biblioteca Nacional de Portugal6, consta um 

exemplar de outro tratado escrito por Juan de Arfe, publicado em 1572 – Quilatador 

de la platta, oro, y piedras. 

Em oposição ao caso de Arfe, que possui uma biografia bem definida, conhecemos 

poucas informações a cerca da vida de Filippe Nunes, autor de Arte da pintura, 

symmetria e perspectiva, tratado no qual pertence à figura 2. Sabe-se que Nunes 

nasceu em Vila Real e que ingressou em idade madura na ordem dos Dominicanos 

de Lisboa, em 1591, mudando seu nome para Filipe das Chagas. Desde seu 

ingresso na ordem até a data da publicação de seu tratado ocupou as funções de 

subdiácono, diácono, frade, presbítero e esteve em três diferentes mosteiros, o de S. 

Domingos de Lisboa, o de S. Domingos de Coimbra e o de S. Gonçalo de Amarante 

(GOMES, 1996, p. 8–9). Desta forma, nos 24 anos que se passaram entre sua 

entrada na ordem dos dominicanos até a publicação do Arte da Pintura, Nunes 

cruzou Portugal e mudou quatro vezes de função. São desconhecidos os motivos 

que levaram o dominicano a passar por estes mosteiros, a falta de informações 

biográficas trazem questões que talvez não possam ser respondias. Uma das 

indagações gira em tordo do por que Nunes teria escrito um tratado sobre arte da 

pintura, tendo em vista que, após a publicação do Arte da pintura, o dominicano 

publica outros livros, todos de caráter religioso, nestes livros Nunes é apresentado 

como Filipe das Chagas.7  

Filippe Nunes escreveu seu tratado durante o período conhecido como União Ibérica 

(1580–1640), quando Portugal encontrava-se sob domínio espanhol, durante o 

reinado de Filipe II e posteriormente de Filipe III da Espanha. A este respeito, é 

interessante notar que Nunes não cita nenhum autor português, o que move 

indagações sobre o conhecimento e possível indiferença de Nunes em relação à 

produção de seus conterrâneos. O pesquisador Pedro Gomes levanta este 
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questionamento em relação ao tratado Arte da poética de Nunes. O pesquisador 

questiona se o tratadista teria alguma autoridade para “declarar a inexistência de 

exemplos pátrios sobre o louvor da poesia, ou sobre a relação de semelhança entre 

estas duas artes [poética e pintura]” (GOMES, 1996, p.23). De acordo com Gomes, 

Nunes escreve na seção Prólogo ao Leitor a seguinte sentença:  

não quis trazer outros exemplos senão os mesmo que trazem os 
autores que tratam da Poesia, ou dos Poetas ilustres, e laureados, e 
esses na língua castelhana, por ser mais vulgar e também porque já 
pode ser que, se os buscara na língua portuguesa dos mesmo, não 
achara de toda a sorte. (NUNES, apud, GOMES, 1996, p. 23) 

 

De forma semelhante, em Prólogo aos pintores, Nunes argumenta uma falta de 

produção teórica sobre arte da pintura “Moveume a isto ver a falta que ha de quem 

trate esta materia” (NUNES, 1996, p. 69). De fato, se tratando de arte da pintura, a 

tratadística portuguesa é escassa, mas havia antes de Nunes outros tratados sobre 

arte da pintura (manuscritos) que circularam na península. Não é possível, seguindo 

por tais afirmações, declarar que Nunes não conhecia a tratadística portuguesa. 

Pode-se elaborar, desta forma, uma segunda hipótese, a de que Nunes teria 

escolhido para seu tratado fontes que trouxessem não apenas autoridade para seu 

texto, mas que agradassem aqueles que tinham a autoridade de aprovar ou não sua 

publicação. 

De acordo com Ana Paula Megiani (2004), com a União Ibérica e as atividades do 

santo ofício, havia em Portugal e na Espanha um rigoroso sistema de censura, mas 

ao mesmo tempo a monarquia incentivava a publicação de impressos, como 

estratégia de frear a chegada de livros hereges ou que não atendessem os 

interesses da monarquia. 

A tipografia teve em Portugal um incremento a partir da União 
Ibérica, segundo dados quantitativos analisados por Macedo, 
atestando que Filipe II e, principalmente, Filipe III seriam os reis-
mecenas da impressão, tanto em língua portuguesa como em 
castelhana, utilizando os impressos como mecanismo de exaltação 
da corte e da realeza. (MEGIANI, 2004, p. 215) 

 

Citar autores da mesma nacionalidade da monarquia em vigor poderia ser bastante 

convidativo para que sua publicação agradasse as autoridades e passasse pela 

censura. Como exemplo, Nunes usa como fonte dois autores contemporâneos 
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espanhóis em Arte da pintura, Gaspar Gutierrez de los Rios e Juan de Arfe. De 

acordo com Paulo Gomes em Arte da Poética uma das principais fontes de Nunes 

foram os tratados Arte Poética Española de Juan Díaz Rengifo e Cisne de Apolo de 

Luis Alfonso Carvallo. Não podemos descartar também a hipótese de que Nunes 

tivesse alguma afinidade com a política vigente. 

Nunes usa como fonte o tratado Varia Commensuracion de Juan de Arfe na seção 

intitulada Das partes, em que se devide hum corpo humano, na Pintura, & Escultura. 

Em Das partes, Nunes reproduz as teorias de proporção humana de quatro 

tratadistas8 – o artista alemão Albrecht Dürer, o escultor espanhol Juan de Arfe, o 

humanista italiano Daniele Barbaro e o arquiteto romano Vitrúvio. Nessa seção 

Nunes cria subseções com títulos começados por symmetria e o nome do referido 

tratadista, como, por exemplo, Symmetria de João Darfe. 

Filippe Nunes utiliza o termo symmetria, ele descreve o termo grego como 

“propossaõ conveniente, que há nas partes e membros humanos” (NUNES, 1615, p. 

91). De acordo com a introdução que faz de sua seção, Nunes teria retirado o termo 

do livro de Plínio, livro 32, capítulo 8, ou de alguma citação terceira do mesmo – 

“Autor della (como diz Plínio, lib.32cap8. foy Polycleto” (NUNES, 1615, p. 91). De 

acordo com Ana Paula Pedro (2014), o termo symmetria é citado por diversos 

autores, desde Platão, passando por Vitrúvio e Plínio, que indica não haver tradução 

correspondente do termo para o latim, a pesquisadora indica que “a symmetria, 

enquanto fundamento da harmonia de um conjunto orgânico e da respectiva beleza, 

tem origem pitagórica e emergiu no orbe figurativo alavancada pelas obras de 

Policleto” (PEDRO, 2014, p. 125). 

Tomando como base o contexto da publicação dos tratados mencionados e 

retomando a discussão sobre a comparação entre as gravuras mostradas nas 

figuras 1 e 2. Pode-se supor que a gravura que ilustra o tratado de Nunes (figura 2) 

teve como modelo do tratado de Juan de Arfe (figura 1). É possível observar 

também que o texto que Nunes escreve em Symmetria de João Darfe não é uma 

tradução literal do que se encontra em Varia commensuracion de Juan de Arfe. No 

entanto as similaridades levam à hipótese de que Nunes tenha certamente obtido 

acesso ao tratado espanhol. 
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Conforme observado nos trechos extraídos dos tratados, Arfe descreve sua teoria 

dividindo a figura em dez rostos. O espanhol explica, por exemplo, a causa da 

mudança da medida do rosto, que, faz sobrar “um terço” acima da testa. 

[…] contiene en todo su alto diez tamaños de su rostro, y de ancho 
dos. Rostro se entiende, desde el nascimento del cabello dela frente 
hasta la punta de la barba, que no se cuenta un tercio que sube mas 
la superficie del casco, el qual fue causa dela mucança, que a avido 
enesta media. […]. (ARFE, 1585. Liv. II, Fol. 12) 

 

A explicação encontra-se no início do Libro Segundo, Arfe conta na introdução de 

seu livro um pouco do que seria uma “história” da teoria da proporção humana, 

iniciando por Policleto até chegar a Dürer. De acordo com Arfe, vários teóricos 

modificaram as medidas feitas por Policleto e Vitrúvio. Este “um terço” acrescentado 

acima do rosto é atribuído a dois artistas Mestre Phelipe Borgoña e a Dürer – “Otros 

la de um Maestre Phelipe de Borgoña que añadio um tercio mas, otros las de Durero 

[...]” (ARFE, 1585. Liv. II, Fol. 2). 

No texto de Nunes esta explicação da medida que é acrescentada é inexistente, o 

dominicano descreve apenas que “Terà toda a figura dez rostos. O rosto se entende, 

do nascimento do cabelo da testa, atè a ponta da barba, & não se conta mais hum 

terço que vay por sima da testa” (NUNES, 1615, p. 91). Em outro momento Arfe 

descreve que da ponta dos dedos da mão até o umbigo – marcando dois pontos 

“B.C.”, formam a medida de um raio que circunscreve a figura humana, trazendo a 

teoria vitruviana do umbigo como centro do corpo. 

El ombligo viene a ser centro del cuerpo, que puesto em el vn pie del 
compas, y aberto el outro hasta la planta, sera outro tanto hasta el 
dedo de médio dela mano estando el braço tendido, y passaria vn 
circulo por B.C. que dando la figura dentro, y por la misma razon hara 
quadrado equilátero participando de ambas perfeciones. (ARFE, 
1585. Liv. II, Fol. 12) 

Já no tratado de Nunes estas informações são subtraídas, o dominicano acrescenta 

como ponto final do traçado do semicírculo o dedo polegar da mão e do pé - “Do 

imbigo atè a ponta do dedo do braço estirado, vem a fazer na ponta do dedo polegar 

do pè hum redondo perfeito” (NUNES, 1615, p. 91). De acordo com Ana Paula 

Pedro (2014) teoria vitruviana foi uma das principais bases para a teoria da 

proporção humana desde o século XV, entretanto, foi também uma das teorias mais 
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complexas a serem compreendidas pelos teóricos da arte, entre as várias razões, a 

pesquisadora aponta sobre problemas de uma tradução ideal do texto do arquiteto 

romano.  

Retomando a comparação entre as duas gravuras apresentadas nas figuras 1 e 2, 

apesar das semelhanças e da constatação de que uma tenha sido modelo da outra, 

observa-se diferenças nítidas em relação à construção do desenho. A gravura de 

Juan de Arfe (figura 1) possui detalhes formais bem construídos, os músculos, a 

dobra que forma os nós dos dedos dos pés, por exemplo, ajudam na compreensão 

do desenho em escorço. Já na gravura que ilustra o tratado de Filippe Nunes (figura 

2), observa-se que os detalhes são menos precisos, ao começar pela orelha que 

não possui detalhes, apenas a indicação de uma linha curva que sai do canto do 

rosto e de outra que sai do meio da orelha até o queixo. O peito é arredondado, em 

formato de “U” e não retangular como o apresentado por Arfe, os músculos do 

abdômen possuem uma hachura, outros detalhes como o pênis, as linhas que 

cortam a barriga e os joelhos formam um desenho menos detalhado se comparado 

com o de Arfe. Outro detalhe interessante a ser observado é em relação aos pés, na 

figura 2 os pés pendem para baixo, não apresentando assim um escorço, não há 

muitos detalhes no desenho dos pés, apenas a indicação de alguns dedos.  

As diferenças entre as figuras 1 e 2 trazem alguns questionamentos sobre o estudo 

do desenho em Portugal. Faz-se necessário recordar que, em um quadro geral, 

tinha-se, no período conhecido como humanista, uma Europa atraída pelos 

conhecimentos da antiguidade clássica, com artistas que buscavam uma arte da 

mímeses e conhecimentos sobre a figura humana. A primeira Academia de Belas 

Artes teve início no século XVI na Itália9, mas somente a partir do século XVII e XVIII 

formaram-se em outras regiões do território Europeu. De acordo com Margarida 

Calado, a formação das Academias revela um estudo mais sistemático do desenho 

e conhecimento da anatomia humana, visto que “o ensino, que passa a fazer-se em 

Academias [...] baseia-se no retomar dos modelos ou obras dos grandes mestres e 

tem por objeto quase exclusivo o estudo da figura humana nua, em diversas 

posturas e atitudes anatómicas”(CALADO, 2011, p. 116). Neste momento, portanto, 

é válido observar que o estudo da figura humana era tratado como um assunto de 

grande importância. 
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Entretanto, o nascimento da Academia de Belas Artes em Portugal ocorreu em um 

momento mais tardio, sendo implantada em 1836. De acordo com Margarida Calado 

a formação do artista no então século XVII era feita basicamente através de oficinas, 

e o estudo da anatomia humana ainda refletia os efeitos da Contrarreforma posto 

que, “não seria muito provável a cópia de modelos nus” (CALADO, 2011, p. 117). 

Calado reflete sobre isso em uma análise do primeiro tratado publicado em Portugal, 

no caso, o referido Arte da Pintura de Filippe Nunes. Para a pesquisadora o tratado 

de Nunes é um reflexo da deficiência do estudo sistemático do desenho em 

Portugal. 

No entanto, ao nível teórico, o pequeno tratado de Filipe Nunes [...], 
com um intuito claramente didático, acaba por revelar as 
insuficiências da prática do desenho entre nós dado que, embora se 
dirija ‘ aos que a aprendem e aos curiosos dela’ (da pintura), também 
pode ser útil aos professores. (CALADO, 2011, p.117–118) 

De acordo com Raquel Pifano (2011) as tentativas de construção de uma Academia 

de Belas Artes em Portugal iniciaram em meados do século XVII, com a irmandade 

de São Lucas, entretanto, as tentativas não se concretizaram. Pifano também reflete 

sobre a defesa da liberalidade da pintura, que em Portugal dividia os pintores entre 

pintores de óleo, de têmpera e de douramento, devido a uma “nobreza” do pintor, a 

pintura a óleo era a única que possuía o status de liberal. De acordo com a 

pesquisadora, a definição de pintura feita por Nunes é de que pintura é desenho, ou 

seja, linhas e traços, e principalmente o desenho da figura humana.  

Pifano também reflete sobre o domínio de Nunes do desenho, pois o tratadista “se 

ocupa da representação da figura humana, limitando-se a expor uma métrica do 

corpo humano, meio para o pintor obter a proporção ou simetria” (PIFANO, 2011, 

p.645–646), não fazendo menção aos movimentos do corpo e representação dos 

sentimentos. A pesquisadora questiona se teria este fato alguma relação com os 

preceitos tridentinos. 

Poderíamos atribuir ao temor tridentino da invenção do artista a 
ausência de uma reflexão mais aprofundada e mais clara não apenas 
sobre o termo composição, mas sobre a invenção? Lembremos das 
advertências do cardeal Paleotti aos pintores de que não alterassem 
nem inovassem as matérias das pinturas sagradas, por faltar-lhes 
autoridade. Só os teólogos teriam tal autoridade. (PIFANO, 2011, p. 
646) 
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Durante o mesmo período a Espanha vive um momento diferente para a arte. Ao 

fixar sua corte em Madrid, Filipe II acaba por desenvolver a cidade como centro das 

artes. De acordo com Jonathan Brown (2011), Filipe II e Filipe III acabam por 

influenciar a migração de pintores italianos para a Espanha, o que promove um 

intercâmbio entre os artistas, ascendendo à pintura espanhola. Outro fator de suma 

importância é a figura do rei como principal mecenas das artes, ao começar a 

consumir a pintura espanhola a monarquia filipina acaba por incentivar ainda mais a 

pintura local. Se por um lado Filipe II e Filipe III representam reis mecenas das artes, 

em relação à formação teórica de seus artistas, a situação já se move em outra 

instância.  

De acordo com Mariana Trujillo Romano (2011) uma carta anônima foi escrita ao 

monarca Filipe III em 1619, solicitando que o rei crie uma Academia Real de Belas 

Artes. A pesquisadora também faz observações em relação a outros documentos e 

relatos de época que demonstram um interesse pelos artistas espanhóis na criação 

de uma Academia Real de Belas Artes e a defesa da liberalidade da pintura como o 

caso do tratado de Gaspar Gutierrez de los Rios. O tratado de Gutierrez de los Rios 

– Noticia general para la estimación de las artes y la manera en que se conocen las 

liberales de las que son mecánicas y serviles – configura-se no primeiro tratado 

sobre arte da pintura publicado na Espanha em 1600. O tratado é uma longa defesa 

da pintura como arte liberal, apoia-se nos valores tridentinos, e é uma das principais 

fontes do tratado de Filippe Nunes, no que diz respeito à liberalidade da pintura. 

Há muito ainda a ser investigado e questionado em relação ao estudo das artes na 

Península Ibérica. Em relação às informações apresentadas, pode-se observar que 

de alguma forma, a ascensão da pintura espanhola reverberou para além de suas 

fronteiras, trazendo para dentro de Portugal alguns conceitos e defesas teóricas. 

 

Notas 

1 Arte da pintura, symmetria e perspectiva fora publicado juntamente com outro tratado, sobre arte da poética, do 
mesmo autor. O códice tem como título Arte poética e da pintura, e symmetria, com princípios da perspectiva, os 
dois tratados, Arte poética e Arte da Pintura, são divididos por uma folha de rosto. O tratado de 1615 foi 
publicado pelo livreiro Pedro Crasbeek. A edição de 1767 é apenas do tratado Arte da pintura, puclicado pela 
oficina de João Baptista Alvares. 
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2 Sobre a origem e história das custódias ver: MAÑOSO, Carlos Javier. La custodia processional de Ávila de 
Juan de Arfe (1571). In.: Simpósio 1/4-IX-2003, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. 
Simposium, A Religiosidad y cerimonias em torno a la eucaristia, (Atas) San Lorenzo de El Escorial: Real Centro 
Universitário Escorial-Maía Cristina, v.2, 2003, pp.803-838. Disponível em: <dialnet.unirioja.es>. Acesso em 
junho de 2015. 
3 “Rodrigo Zamorano, ‘Astrólogo y Mathemático y Cathedrático de Cosmographía por su Magestad’, [...] había 
dedicado al canónigo Negrón su traducción de los seis primeiros libros de geometría de Euclides editados en 
Sevilla en el año 1576. [...] Zamorano fue también el primer traductor de Alberti al español.” MORENO, 2003, 
p.377. 
4 Tradução livre do trecho: “Francisco Pacheco cita a Arfe em El arte de la Pintura al mismo nível que a Durero” 
MORENO, 2003, p.373.  
5 Tradução livre do trecho:“le ordena el rey venga a Madrid a repasar las estatuas de bronce que se hacen para 
los entierros de El Escorial. El 6 de mayo de 1597 se obliga a hacer sesenta y cuatro bustos — él, años después, 
dijo que ochenta—, relicarios de chapa de cobre para San Lorenzo el Real, que fueron encarnados y pintados 
por Fabricio Castelo” CANTÓN, 1920, p.p.67-68. 
6 De acordo com o site da Biblioteca tratado pertencia a Francisco de Melo Manuel (1773-1851). Fonte: Catálogo 
virtual da Bibliteca Nacional de Portugal. Disponível em: 
<http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=14643621P91C6.27020&menu=search&aspect=subtab11
&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bn&ri=&term=Quilatador+de+la+plata+oro+y+piedras&index=.GW&x=0&y=0&
aspect=subtab11>. Acesso em 20 de maio de 2016. 
7 Outros títulos atribuídos a Filippe Nunes são: Memorial da confissão muy proveitosa para todas as pessoas, 
particularmente para as que frequentão os Divinos Sacramentos, contem o exame de conciencia, e preparação 
para antes e depois de os receber, e Orações da Paixão de Christo, em 1625. Exercício da paixão de Christo N. 
Senhor, repartido por horas, que a alma devota deve trazer entre dia, em 1626. Paraphrasis do Psalmo 118, 
Beati Immaculati com hum modo breve de ter oração mental, e meditaçoens da Paixão repartidas por dias da 
semana, em 1633 e Rosário de Nossa Senhora, em 1654. Fonte: VENTURA, 1982, p.15. 
8 Os nomes dos autores e dos tratados são traduzidos para a grafia portuguesa, Albrecht Dürer como Alberto 
Dureiro e seu tratado Vier Bücher von menschlicher Proportion como “quatro livros que compôs de Symmetria”. 
Nunes descreve, “Trataraõ desta arte Alberto Dureiro, em quatro livros que compôs de Symmetria. João Darfe no 
livro que fez de Geometria, Daniel Barbaro na oitava parte de sua perspectiva, cap I. Vitruvio, lib. 3 cap.I.” Fonte: 
NUNES, Philippe Nunes. Arte da pintura, symmetria e perspectiva. Lisboa, 1615. In.: NUNES, 1982, p.91 
9 “Florença, pioneira, findou em 1563 a Accademia dele Arti del Disegno, projeto de Vasari sob a proteção de 
ninguém menos que Cosimo de Medici. Propunha reunir pintores, escultores e arquitetos numa mesma 
instituição, de saída, distinguindo-se da separação dos ofícios em vigor nas corporações, ancorada no princípio 
de que as três artes originavam-se do desenho.” PIFANO, 2013, p.143. 
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