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Características do Renascimento - Síntese
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Agora vamos comparar a arquitetura medieval com a arquitetura renascentista.

ARQUITETURA

Catedral de S. Pedro: Arte Renascentista

MEDIEVAL RENASCENTISTA

Características da Arquitetura Gótica
Verticalidade das construções. Torres pontiagudas 

e esguias. Grande ornamentação. Paredes mais 
finas e leves.

As principais características da arquitetura 
renascentista são: Retomada dos modelos 
clássicos. Visão humanista e racionalista. 

Uso da matemática e da geometria.
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No período românico construíam-se templos fechados. A arquitetura gótica
buscou a verticalidade. Já o arquiteto do Renascimento buscou espaços em
que as partes do edifício parecem proporcionais entre si. Procurou, ainda,
uma ordem que superasse a busca do infinito das catedrais góticas.

A arquitetura é responsável pelo desenho dos edifícios. Todas as formas,
curvas, cúpulas, arcos presentes nas construções são obras de arquitetos. No
Renascimento a arquitetura acompanhou o desenvolvimento artístico da
época. Filippo Brunelleschi, foi um dos grandes nomes da arquitetura
renascentista.

Arquitetura Renascentista



Arquitetura renascentista

Alguns dos principais arquitetos:
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Fillipo Brunelleschi (1377-1446) foi um dos primeiros arquitetos a expressar ideais do
renascimento. Exemplo de artista completo, foi o pintor, escultor e arquiteto, além de
dominar conhecimentos de matemática e geometria. Destacou-se como construtor e teve
participação decisiva na construção da catedral de Florença – igreja de Santa Maria del
Fiore. Construção dessa catedral começou em 1296; em 1369 as obras haviam terminado,
mas o espaço a ser ocupado por uma cúpula continuava aberto. Em 1420, coube a
Brunelleschi projeta-la.
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Características Gerais

• Classicismo – os artistas inspiram-se nos modelos  clássicos (Grécia e 

Roma), mas fazem-no de forma  inovadora. Elementos clássicos: Arco de 
volta  perfeita, frontão, colunas…; elementos inovadores:  Cornijas,
balaústres.

• Racionalismo – a arte procura o equilíbrio, a  harmonia, a 

proporção e a simetria.

• Horizontalidade – predomínio das linhas  horizontais.



Arquitetura

Elementos da arquitetura renascentista:

• Utilização do arco de volta perfeita ou arco redondo;

• Utilização de colunas clássicas (a imitar as ordens gregas);

• Utilização do Frontão;

• Utilização da Abóbada de berço;

• Utilização da Cúpula;

• Utilização da Balaustrada;

• Decoração limitada a algumas zonas;

• Horizontalidade das linhas (em vez da verticalidade gótica);

• Planta de Cruz Latina;

• Simetria.



Utilização do arco de volta perfeita ou arco redondo

Elementos da arquitetura 

renascentista

10



Utilização de colunas clássicas (a imitar as ordens gregas)

Elementos da arquitetura renascentista
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Utilização do Frontão

Elementos da arquitetura renascentista

Templo grego
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Simetria

Elementos da arquitetura renascentista

Perspectiva
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Utilização da Abóbada de berço (apenas no interior – teto)

Elementos da arquitetura renascentista
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Utilização da Balaustrada

Elementos da arquitetura 

renascentista
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Utilização da Cornija

Elementos da arquitetura  renascentista
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Utilização da Cúpula

Elementos da arquitetura renascentista
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Horizontalidade das linhas (em vez da verticalidade gótica).

Elementos da arquitetura renascentista



BASÍLICA DE SÃO PEDRO – BASÍLICA DI SAN PIETRO VATICANO – ROMA, ITÁLIA
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Planta de Cruz Latina (nas igrejas).

Elementos da arquitetura renascentista
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Como vimos, anteriormente, na arquitetura românica prevaleceu a ideia de

solidez, com as chamadas “fortalezas de Deus”. Na gótica a verticalidade,

a busca dos espaços infinitos. Assinale, agora, a alternativa que trata das

ideias predominantes na arquitetura renascentista.

a) (        )A inovação com uso de rosáceas na parte frontal da 

fachada da igreja. 

b) (        )A representação de imagens da bíblia por meio de 

vitrais colocados nas janelas das igrejas. 

c) (       ) Ideias religiosas como forma de propiciar a 

construção de igrejas.

d) (        )A representação das imagens consideradas sagradas 

por meio de mosaicos.

e) (       )A busca da proporcionalidade, da ordem e da 
disciplina.

X

22



Filippo Brunelleschi
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Bramante
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Michelangelo e Giacomo della Porta

A cúpula é um detalhe importante e constante

nas construções renascentistas. O maios

famoso exemplo existente nesse período é

sem dúvida a da basílica de São Pedro.
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R - Essa visão traduz o espírito da época na medida em que

faz prevalecerem a racionalidade e o conhecimento

científico, valores importantes na Renascimento.

A busca da proporcionalidade, da ordem e da disciplina são

ideais do Renascimento. De que modo essa visão da

arquitetura traduz o espírito dessa época?

Vamos pensar um pouco...
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Arte renascentista: E scultura
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Arte renascentista: Escultura – temas 



Arte renascentista: Escultura

Pietá, Basílica de São Pedro, Vaticano
“ David”
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Donatello

Arte renascentista: Escultura

Guattamellata

David
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A) O retorno aos valores do mundo clássico, na literatura, nas artes, nas ciências e na filosofia.

B)
A valorização da experimentação como um dos caminhos para a investigação dos fenômenos 
da natureza.

C) A possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos do conhecimento.

D) O fato de ter ocorrido com exclusividade nas cidades italianas.

E) O uso da linguagem matemática e da experimentação nos estudos dos fenômenos da 
natureza.

Com EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam de modo correto

características do Renascimento. Assinale-a.

Resposta: letra D
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A teoria da perspectiva, iniciada com o arquiteto Filippo Bruneleschi (1377-1446), utilizou conhecimentos geométricos e

matemáticos na representação artística produzida na época. A figura a seguir ilustra o estudo da perspectiva em uma

obra desse arquiteto. É correto afirmar que, a partir do Renascimento, a teoria da perspectiva:

A) foi aplicada nas artes e na arquitetura, com o uso de proporções 
harmônicas, o que privilegiou o domínio técnico e restringiu a 
capacidade criativa dos artistas.

B) evidencia, em sua aplicação nas artes e na arquitetura, que as 
regras geométricas e de proporcionalidade auxiliam a percepção 
tridimensional e podem ser ensinadas, aprendidas e difundidas.

C) fez com que a matemática fosse considerada uma arte em que 
apenas pessoas excepcionais poderiam usar geometria e 
proporções em seus ofícios.

D) separou arte e ciência, tornando a matemática uma ferramenta 
apenas instrumental, porque essa teoria não reconhece as 
proporções humanas como base de medida universal.

Resposta: letra B
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ARQUITETURA RENASCENTISTA:

• CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS OBRAS.

ESCULTURA RENASCENTISTA:

• CARACTERÍSTICAS, PRINCIPAIS OBRAS E ARTISTAS.



PINTURA RENASCENTISTA

CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS PINTORES
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Pintura 

Renascentista
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Pra entender um pouco...

A Pintura Renascentista vai condizer com o contexto vivido nos séculos XV e XVI.

Uma retomada dos ideais de beleza da cultura Greco-Romana, financiada pelos

poderosos que renasciam com a reativação do comércio e pela maior força na época,

ou seja, a Igreja Católica.

Neste contexto surgiram as práticas de mecenato. Nobres, poderosos, ricos, reis

e papas contratavam os serviços dos artistas, que tiveram a chance de tornar o seu

nome valorizado. A procura pelos artistas era feita por meio dos trabalhos que mais

se destacassem. A exemplo, temos Michelangelo que pintou O teto da Capela Sistina,

que foi uma obra encomendada pelo Papa Júlio II.

Algumas características dão às pinturas Renascentistas o prestígio que têm. O

desenvolvimento de novas técnicas (pinturas com novas tintas, utilização da

perspectiva) permitiu que a pintura fosse representada como um retrato da realidade.
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Inovações e características da pintura renascentista:

Pintura a óleo;

Perspectiva ou ilusão de profundidade;
Sfumato, utilização de efeitos especiais através do  jogo do
claro/escuro;
Equilíbrio da composição (composição em  pirâmide);
Naturalismo (representação fiel; presença da  Natureza).

Temas religiosos;

Mitologia clássica;

Retrato;

Utilização de elementos arquitetônicos em fundo;

Temas da vida cotidiana.
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PINTURA A ÓLEO

Na Europa, desde o séc.V até o séc. XVI, a tinta

em pó era misturada com gema de ovo e água

para ganhar consistência. Esse processo é

conhecido por pintura a têmpera (técnica de

secagem rápida). No início do séc. XV os

artistas começaram a misturar pigmentos com

óleo, no qual a secagem era mais lenta o que

permitia uma pintura mais detalhada. O pintor

flamengo Jan Van Eyck é considerado o inventor

da técnica de pintura a óleo, embora as tintas

começaram a ser usadas desde o séc. VIII para

pintar sobre pedra e vidro. Contudo, Van Eyck

usou o recurso da tinta a óleo para detalhar

partes de seu quadro (Giovanni Arnolfini e sua

Esposa - 1434), como o pêlo do cão, o metal do

candelabro e o vidro de espelho. O uso desse

recurso influenciou artistas durante séculos.
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“Fra Angélico”, Museu  do Prado; Madrid

A aproximação entre ciência e arte veio a contribuir para essa nova forma de

ver o mundo usando o a PERSPECTIVA (Técnica que permite, através de um

ponto na imagem, passar a ideia de tridimensionalidade, tornando a

representação mais real e geometricamente perfeita).

PERSPECTIVA
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O SFUMATO

Técnica desenvolvida por Leonardo

Da Vinci que elimina os traços que

limitam as imagens. Uma espécie de

dégradé de cores que a imagem com

limites mais tênues, mais reais.

CLARO-ESCURO Técnica que

permite a utilização de um jogo de

cores afim de tornar partes da

imagem mais claras, iluminadas e

outras sombreadas.
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