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O Renascimento na Alemanha e nos Países Baixos

Aspectos artísticos do  Renascimento vivenciado na Itália, 
Alemanha e Países Baixos;

Temáticas e técnicas da arte renascentista nesses países.



RENASCIMENTO NA ALEMANHA E  
NOS PAÍSES BAIXOS

Com o tempo, as ideias dos artistas italianos que valorizavam a

cultura greco-romana começaram a se expandir. Artistas como

Dürer, na Alemanha, e Holbein, Bosch e Bruegel, nos Países Baixos,

renovaram a pintura inspirados pela pintura italiana do

Renascimento.
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Formação dos Países Baixos
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Por muito tempo na Idade Média, a região dos Países Baixos foi
constituída por feudos independentes. No século XVI, o imperador Carlos V,
denominou “Países Baixos” a essa região, da qual faziam parte sete províncias
chamadas genericamente de “Holanda”, mas as áreas correspondem hoje à
Bélgica e Luxemburgo. Após a independência e ocupação no século XIX deu-
se a separação da Bélgica e Luxemburgo. Com isso os Países Baixos passaram
a ser constituídos somente pela Holanda.



O nome “Países Baixos” deve-
se ao fato de seu território
ser plano. Um quarto dele
encontra-se abaixo do nível
do mar e esta protegido por
diques e barragens. Tais áreas
conquistadas ao mar são
chamadas “pôlderes”.
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Dürer: a arte e a realidade

Dürer(1471-1528), foi um dos primeiros artistas

alemães a representar o corpo humano com uma

beleza ideal, como imaginaram os artistas clássicos

gregos e romanos. Como se dedicou a geometria

e à perspectiva, valorizou também a observação da

natureza e fez uma reprodução fiel em muitos dos

seus trabalhos. Foi famoso como hábil gravador,

produziu gravuras usando matrizes de madeira e

metal.
6



Representação de lebre em  aquarela e guache 
sobre papel  (1502)- 25 X 22.5 cm, Albertina,

Viena.

Observe o realismo com que o
desenho e a pintura feitos por Dürer
reproduzem uma lebre. Note a
aparência do pêlo, a postura das patas
e das orelhas, os pêlos delgados e
longos do focinho e o brilho dos olhos.
Para reproduzir a figura de um animal,
como fez Dürer, é preciso dominar a
técnica da pintura e ter grande
capacidade de observação.
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Combate de São  Miguel com o  dragão -(1498)
de Albretch Dürer,  39 x 28 cm.

Na obra “Combate a São Miguel com o Dragão”, Dürer utiliza a
xilogravura para ilustrar a cena do livro Apocalipse, do Novo
Testamento, que teria sido escrito por João, um dos apóstolos
de Jesus. Segundo alguns estudiosos, esse livro refere se ao
fim dos tempos. O trecho ilustrado diz respeito a luta entre
Miguel e os anjos do bem contra o dragão e os anjos do mal:
seria, portanto o conflito entre o bem e o mal. Observe a
riqueza de detalhes das imagens: a grande quantidade de
traços negros e áreas brancas mostra o trabalho na madeira
usada como matriz. Note que o artista conseguiu expressar a
intensidade da luta: o vigor e a determinação das forças do
bem e a resistência e a agressividade das forças do mal. Dürer
criou, ainda, outro contraste interessante: enquanto no
espaço celeste é travada uma batalha, no espaço humano vê-
se um pequena e tranquila cidade.
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De acordo com informações anteriores, o artista Albrecht Dürer t foi considerado um
famoso e hábil gravador, produziu gravuras usando matrizes de madeira e metal.
Pensando nesse tipo de arte, você conhece ou sabe o que é a técnica da gravura?

Vamos pensar

um pouco...

Gravura é um termo utilizado para nomear um conjunto de técnicas artísticas utilizadas
para produzir imagens a partir de suportes duros (placas ou blocos de metal, madeira,
pedra, etc). O termo também é utilizado para se referir a desenhos feitos em superfícies
duras - como madeira, pedra e metal - com base em incisões, corrosões e talhos
realizados com instrumentos e materiais especiais.
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Como fazer xilogravura:
1 - Lixe uma placa de madeira plana. Você pode usar qualquer tipo de
madeira, no entanto. Começa-se lixando com uma lixa mais grossa até a mais
fina possível.
2 - O segundo passo é o desenho. Você pode desenhar a imagem que
desejar. A imagem deve ser desenhada ao contrário, ou seja, com o efeito
espelhado. Como o carimbo, por exemplo.
3 - Agora é a hora do entalhe ou corte da matriz. Você vai cavar a madeira.
Para um melhor resultado, utiliza-se ferramentas como as goivas e buris.
Corta-se de uma maneira em que fique em alto relevo somente aquilo que se
quer que imprima no papel.
4 - Esta é a fase da pintura. Usa-se o rolo, emborrachado, especial para
gravuras, com a tinta gráfica. A tinta irá pintar somente o que está em alto
relevo.
5 - Fase da impressão. Geralmente o suporte é o papel, recomenda-se um
papel de uma gramatura maior, mais grosso, e poroso. Coloque o papel sobre
a mesa e a matriz por cima do papel. Centralize bem. Em seguida, aperte o
papel contra a matriz (você pode obter ajuda de uma colher ou qualquer tipo
de peso). Finalmente, retire o papel e confira o resultado.
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Retrato de Erasmo  de Roterdã (1523)  de Holbein,  
Museu do Louvre,  Paris

Hans Holbein: a dignidade humana (1498-1543)

Ficou conhecido como retratista de personalidades

políticas, financeiras e intelectuais da Inglaterra e

dos Países Baixos. Seus retratos destacam-se

pelo realismo e pela aparência de tranquilidade

das pessoas retratadas. Ele procurou também

dominar a técnica da pintura para expressar um

dos ideais renascentistas de beleza: a dignidade

do ser humano.
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•Bosch: a força da Imaginação (1450-1516)

Criou uma obra inconfundível, rica em símbolos
da astrologia, da alquimia e da magia no final
da Idade Média. Nem todos os elementos
presentes em suas telas, porém, podem ser
decifrados, pois muitas vezes ele combina
aspectos de diversos seres – animais ou
vegetais – cria estranhas formas sem motivos
aparente. O que pretendia ele?
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Alguns estudiosos veem em sua obra a representação do conflito que
inquietava o espírito humano no final da Idade Média: de um lado, o
sentimento do pecado ligado aos prazeres materiais; do outro, a busca das
virtudes na vida ligada à espiritualidade. Além disso, muitas crenças religiosas
espalharam-se pela Europa entre as pessoas mais simples e fortaleceram
supertições, talvez representadas na pintura de Bosch. Exemplo: (Jardim das
Delicias (1500), de Hieronymus Bosh, 2,15 x 1,90 m (painel central); 2,15 x 95
cm (painéis centrais) Museu do Prado, Madri).
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O que a água me  deu (1938) de Frida Kahlo  

96,5 x 76,2 cm Coleção particular

A possível influência de Bosh

A arte de Bosh é considerada uma forte influência
sobre muitos artistas do século XX. Observe na
obra da artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954),
elementos que lembram a pintura de Bosh O
jardim das delicias realizada a mais de
quatrocentos anos antes. Note a mistura entre
realidade e imaginação. Releia o título e repare
nas imagens –representações da ideia da artista
sobre o que uma pessoa, mergulhada em uma
banheira, pode ver e imaginar.
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A tela “Jogos Infantis”, de Bruegel, é um grande painel em que cerca de 250 crianças
aparecem envolvidas em mais de 80 diferentes brincadeiras infantis. Algumas dessas
brincadeiras são conhecidas ainda hoje. Você consegue identificar quais são?

A resposta variará conforme os
nossos conhecimentos prévios e de
acordo com a região em que
moramos. Em todo o caso, podem
ser percebidas as brincadeiras de
cabra-cega (ou galinha cega), maria-
cadeira (ou cadeirinha), bolinha de
gude, pião, corrida com arco,
cavalinho de madeira, balanço, perna
de pau, brincadeiras com bonecas,
entre outras.

17



Bruegel: um retrato das ideias medievais

(1525-1569)  

Viveu nas grandes cidades da região de Flandres,
já sob a influência dos ideais renascentistas, mas
retratou a realidade das pequenas Aldeias que
ainda conservavam a cultura medieval. É o caso
da Pintura Jogos Infantis. Quando observamos
essa obra, três aspectos nos chamam a atenção.
Primeiro a composição com grande número de
personagens. A técnica que o artista dominava
com segurança. O segundo, a forte impressão de
movimento. Terceiro, a atitude das crianças: elas
não parecem estar brincando por prazer mas por
obrigação, como quem executa um trabalho.
Essas sensação nos é transmitida pela ausência
de sorriso no rosto.

Jogos Infantis, de Pieter Bruegel,  1,18 x 1,61 m, Museu de  História

da Arte em Viena
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1- O Renascimento italiano influenciou fortemente os Artistas da  Alemanha e dos países Baixos. Assinale 
abaixo a alternativa que trata das características identificadas nas obras do pintor alemão Albert Dürer que 
também estão  presentes nas obras dos artistas italianos da época, como Da  Vinci e Brunellesch.

a)    (       ) Dürer tem comum com esses artistas italianos a  desvalorização de métodos 
científicos de observação da  natureza e a preocupação de reproduzi-la fielmente.
b)    (       ) O artista Dürer tem em comum com esses artistas italianos apenas a preocupação 
em reproduzir a natureza sem imitar os seus detalhes.
c)    (       ) Dürer tem comum com esses artistas italianos a  valorização de métodos científicos 
de observação da  natureza e a preocupação de reproduzi-la fielmente.
d)    (       ) O que existe em comum entre o artista Dürer com esses artistas italianos diz 
respeito a observação da  natureza  sem preocupação em reproduzi-la fielmente.

2 - Através do conteúdo explorado é possível perceber que áreas das artes  plásticas, 
na Alemanha e nos Países Baixos, foi mais influenciada  pelo Renascimento Italiano? 
Qual foi esta área?

X
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PINTURA RENASCENTISTA

CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS PINTORES
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Pintura 

Renascentista
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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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A virgem e o menino com Sant’Ana,  Leonardo Da Vinci “A virgem com o menino e o pequeno São João  Batista”, mais 
conhecido como “A bela  jardineira” de Rafael

COMPOSIÇÕES EQUILIBRADAS (composição em pirâmide)

As pinturas têm um equilíbrio em sua composição. Essa se mostra nas cores e nos
elementos presentes. Além disso, as formas tendem à triângulos (pirâmides) como uma
demonstração de distribuição perfeita.
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“A virgem e o menino  com 

Sant’Ana”, Da Vinci
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“A virgem do cravo”,

atribuída a Da Vinci

“ A virgem das  rochas” (versão  

Londres), Leonardo e  Ambrogio de Predis

Naturalismo

Por mais fantásticos que pudessem ser os temas das pinturas renascentistas, abordando

temas religiosos ou mitológicos, os detalhes são perfeitamente minuciosos, tentando, de

fato, um retrato o mais fiel possível do que se tenta representar.
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Pintura Renascentista: Retrato

Battista Sforza, (1472, de Piero della
Francesca. Dimensões  47cm x 33cm. 
Galleria degli Uffizi, Florença. 

Frederico de Montefeltro , de Piero della
Francesca. Dimensões  47cm x 33cm. 
Galleria degli Uffizi, Florença. 

O duque e sua esposa

Neste díptico cada

personagem está isolada

num painel de madeira,

mas a mesma paisagem

ao fundo estabelece a

unidade entre elas. As

figuras estão de perfil e

parecem ter volume e

relevo.
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Utilização de elementos arquitetônicos em fundo.

Nossa Senhora do Chaceler Rolim, Jan  Van Eyck, 

Museu do Louvre
“A virgem do cravo”,

atribuída a Da Vinci
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