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RENASCIMENTO  

 O termo Renascimento é comumente aplicado à civilização europeia 

que se desenvolveu entre 1300 e 1650. Ele sugere que, a partir do século 

XIV, teria havido na Europa um súbito reviver dos ideais da cultura greco-

romana.   

 Ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis realizações no 

campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança 

clássica. O ideal do humanismo foi sem dúvida o móvel desse progresso 

e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Num sentido amplo, esse 

ideal pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza, 

em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam 

impregnado a cultura da Idade Média.  

 Nas artes, o ideal humanista e a preocupação com o rigor científico 

podem ser encontrados nas mais diferentes manifestações. Trabalhando 

ora no espaço, na arquitetura, ora as linhas e cores, na pintura, ou ainda 

os volumes, na escultura, os artistas do Renascimento sempre 

expressaram os maiores valores da época : a racionalidade e da 

dignidade do ser humano.  

 Com o advento dos novos conhecimentos técnicos, como o estudo da 

anatomia, os artistas evoluíram na arte de pintar retratos, paisagens, 

motivos mitológicos e religiosos. Em virtude do desenvolvimento das 

técnicas de pintura, seu prestígio aumentou, chegando ao auge na Alta 
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Renascença (1500-1520) com artistas como Leonardo Da Vinci, 

Michelangelo e Rafael.  

 Durante esse período, a exploração de novos continentes e a pesquisa 

científica proclamavam a confiança no homem e, ao mesmo tempo, a 

Reforma Protestante diminuía o domínio da Igreja. O resultado foi que o 

estudo de Deus como Ser Supremo foi substituído pelo estudo do ser 

humano.  

 

 Os quatro patamares do Renascimento : Durante a Renascença, as 

inovações técnicas e as descobertas de obras de arte possibilitaram 

novos estilos para representar a realidade. Os quatro grandes passos 

foram a mudança de pintura a têmpera, em painéis de madeira, e 

afresco, em paredes de alvenaria, para a pintura a óleo em telas 

esticadas; o uso da perspectiva, dando peso e profundidade à forma; o 

uso de luz e sombra, em oposição a linhas desenhadas; e as composições 

piramidais na pintura.   

 1-ÓLEO SOBRE TELA : O óleo sobre tela tornou-se o meio por excelência 

na Renascença. Com esse método, um mineral como o lápis-lazúli era 

moído e o pó resultante misturado a terebintina e aplicado sobre a tela.  

O aumento das opções de cores, com suaves nuances de tonalidades, 

permitiram aos pintores representar texturas e simular formas em três 

dimensões.  

 2- PERSPECTIVA : Uma das descobertas mais significativas da história da 

arte foi o método de criar a ilusão de profundidade numa superfície 

plana, chamado "perspectiva", que veio a ser a base da pintura europeia 

nos quinhentos anos seguintes. A perspectiva linear cria o efeito ótico dos 

objetos se alinhando conforme a distância por meio de linhas 

convergentes para um único ponto no quadro, chamado "ponto de 

fuga".   
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 "O Dinheiro do Tributo", Masaccio, 1427. As linhas convergem para a 

parte de trás da cabeça de Cristo. 

 

 Os pintores reduziam o tamanho dos objetos e apagavam as cores ou 

borravam detalhes à medida que os objetos ficavam mais afastados.  

 Masaccio revolucionou a pintura ao usar a perspectiva, uma fonte 

coerente de luz e o retrato tridimensional da figura humana.     

 3- O USO DE LUZ E SOMBRA : O chiaroscuro que significa "claro/escuro" 

em italiano, se referia a uma nova técnica para modelar formas em que 

as partes mais claras parecem emergir das áreas mais escuras 

produzindo, na superfície plana, a ilusão de um relevo escultural.          

4- CONFIGURAÇÃO EM PIRÂMIDE : Os rígidos retrados em perfil e o 

agrupamento de figuras numa grade horizontal no primeiro plano da 

pintura deram lugar a uma configuração piramidal, mais tridimensional. 

Essa composição simétrica alcança o clímax no centro, como na "Mona 

“A Virgem dos rochedos”, 
pintura de Leonardo da 
Vinci . 
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Lisa" de Leonardo Da Vinci, em que o ponto focal é a cabeça da figura.      

   

Outra característica da arte do Renascimento, em especial da pintura, 

foi o surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais.   

Botticelli : Enquanto Masaccio e Donatello lançavam as bases do 

realismo tridimensional, Botticelli (1444-1510) se movia na direção oposta. 

Seu estilo decorativo linear e as louras donzelas flutuantes eram mais um 

retrocesso à arte bizantina. Por outro lado, seus nus sintetizam a 

Renascença.   

     

 

 

 Desenhava linhas ondulantes e figuras com pescoços longos, ombros 

caídos e corpos pálidos, macios. Esta pintura marca o renascimento da 

mitologia clássica.  

“Nascimento de Vênus, 
Botticelli”, 1482. 
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 ALTA RENASCENÇA : No século XVI, 1500, a liderança artística chegou 

a Roma e Veneza, onde os extraordinários Leonardo, Michelangelo e 

Rafael criaram esculturas e pinturas com total domínio das técnicas. Sua 

obra fundiu as descobertas renascentistas de composição, proporções 

ideais e perspectiva de tal maneira que essa fase ficou conhecida como 

Alta Renascença (1500-1520).  

 

O mais famoso quadro do pintor incorpora todas as descobertas 

Renascentistas de perspectiva, anatomia e composição. O uso da 

perspectiva, com todas as linhas convergindo para um único ponto de 

fuga atrás da cabeça da Mona Lisa, e a composição triangular 

estabeleceram a importância da geometria na pintura. Leonardo usou o 

chiaroscuro para modelar as feições por meio de luz e sombra.  

Começando com tonalidades escuras, ele construiu a ilusão de feições 

tridimensionais.  

 Para o Renascentista o que importava era o detalhe, não tanto o todo, 

para o Barroco, o mais importante era a harmonia do conjunto.  

“Mona Lisa”, ou La 
Gioconda de Leonardo 
da Vinci 1503-6. 
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    “A Última Ceia”, Leonardo da Vince, 1495, Renascimento.  

 Criação do Homem, 1511, Michelangelo. Capela Sistina, Vaticano. Entre 

1508 e 1512, Michelangelo trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, 

no Vaticano. Para essa capela, concebeu e realizou grande número de 

cenas do Antigo Testamento. Dentre tantas cenas que expressam a 

genialidade do artista, uma particularmente é mais representativa, a da 

criação do homem.   

     

   Detalhe de “A criação do Homem” 1511, afresco do teto da Capela 

Sistina, no Vaticano, obra de Michelangelo executada entre 1508 e 1412.  

 A Escola de Atenas, 1509 a 1511, de Rafael Sanzio. Foi o pintor que melhor 

desenvolveu, na Renascença, os ideais clássicos de beleza : harmonia e 

regularidade de formas e de cores. No centro da cena, estão Platão e 

Aristóteles; à sua volta se agrupam outros sábios e  estudiosos.  

Depois que o olhar do observador passeia pelo conjunto de figuras e 

procura identificar outras personagens, sua atenção volta-se para o 

amplo espaço arquitetônico representado na pintura. São admiráveis a 

sugestão de profundidade e a beleza monumental de arcadas e 

estátuas. É, aliás, nesse modo de representar o espaço e ordenar as 
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figuras, com equilíbrio e simetria, que reside o valor artístico da pintura 

serena, mas eloquente de Rafael.  

  

      “A Escola de Atenas “1509-1511, Rafael Sanzio.  

    Escultura Renascentista italiana :  

Donatello : Sua obra recapturou a descoberta central da escultura 

clássica: o contrapposto, ou peso concentrado numa das pernas e o 

resto do corpo em relaxamento, ligeiramente virado para um lado. 

Donatello esculpia e drapeava as figuras com realismo, de acordo com 

a estrutura óssea.  

  

 Dois artistas se destacaram por terem produzido obras que testemunham 

a crença na dignidade do homem : Michelangelo e Verrochio.   

“Davi”, Donatello, 1430-32. 
Foi o primeiro nu em 
tamanho natural desde o 
período clássico. 
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 Quando alguém observa atentamente a escultura que Verrocchio fez 

para o personagem bíblico Davi, inevitavelmente a compara ao Davi de 

Michelangelo.  

 É interessante notar que as figuras humanas concebidas por 

Michelangelo e por Verrocchio para representar o jovem que, segundo 

a narração bíblica, derrota o gigante Golias, são extremamente 

diferentes entre si. O Davi de Verrocchio é uma escultura em bronze e 

retrata um adolescente ágil e elegante, em sua túnica enfeitada. Já o 

mesmo Davi em mármore, de Michelangelo, apresenta-se como um 

desafio para quem o contempla. Ao observarmos esta escultura, 

notamos que não se trata de um adolescente e sim de "um jovem adulto, 

com o corpo tenso e cheio de energias controladas.  O Davi de 

Michelangelo é heróico.  

    

Davi (1501-1504), de Michelangelo.   Davi (cerca de 1476), de Verrocchio.   

 

 A Pietà, realizada por Michelangelo quando o artista tinha apenas 23 

anos, mostra um surpreendente trabalho de escultura em mármore, ao 

registrar o drapeado das roupas, os músculos e as veias dos corpos. Mas 

é na figura de Maria que ele manifesta seu gênio criador.  

Desobedecendo a passagem do tempo, retrata a mãe de Jesus como 

uma mulher jovem, cuja expressão de docilidade contrasta com o 
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assunto da cena: o recolhimento do corpo de seu filho após a morte na 

cruz.  

      

     A Arquitetura Renascentista :  

 Para compreender melhor as idéias que orientam as construções 

renascentistas, retomemos rapidamente a linha evolutiva da arquitetura 

religiosa.  

 A principal característica da arquitetura do Renascimento, portanto, foi 

a busca de uma ordem e de uma disciplina que superasse o ideal de 

infinitude do espaço das catedrais góticas. Na arquitetura renascentista, 

a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações 

matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa 

compreender a lei que o organiza, de qualquer ponto em que se 

coloque.  

 Um dos arquitetos que pela primeira vez projetou edifícios que expressam 

esse ideal do Renascimento foi Filippo Brunelleschi. Brunelleschi é um 

exemplo de artista completo do Renascimento, pois foi pintor, escultor e 

arquiteto, além de dominar conhecimentos de Matemática, Geometria 

e de ser grande conhecedor da poesia da Dante. Foi como construtor, 

porém, que realizou seus mais importantes trabalhos, entre eles a cúpula 

da catedral de Florença- conhecida também por igreja de Santa Maria 

del Fiore- Hospital dos Inocentes e a Capela Pazzi.  

  “Pietà” (1498-1499),  

       de Michelangelo. 
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 Coube a Brunelleschi, em 1420, a tarefa de projetar a abóbada sobre 

esse espaço. A partir de estudos do Panteão e de outras cúpulas 

romanas, ele chegou à conclusão de que seria possível construir o domo 

(ou cúpula) de Santa Maria del Fiore, assentando-o sobre o tambor 

octogonal formado pelas paredes de pedra já construídas. A solução 

ficou tão integrada ao edifício que parece ter sido concebida pelo 

mesmo arquiteto que projetou originalmente a catedral.  

 

 

 

 

   

    


