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1.Introdução 

O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica 

que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna. O Renascimento se 

dividiu em vários estilos e neste presente trabalho iremos saber um pouco mais 

sobre o Estilo Renascentista Italiano. 
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2.Estilo Renascentista Italiano 

O renascimento foi a redescoberta da Antiguidade. Graças à herança greco-romana, 

a Itália, virou as costas pro mundo medieval e soube recolocar o homem no centro 

das artes  como  escala principal e referência absoluta. 

O Renascimento italiano estendeu-se pelos séculos XV (Quattrocento) e XVI 

(Cinquecento), cujas origens, respectivamente, foram Florença e Roma. O 

Quattrocento caracterizou-se pela simplicidade nos contornos e nos detalhes, cuja 

ornamentação era leve e se tornou mais elaborada à medida que a arte 

renascentista vai se desenvolvendo. Os enfeites mais comuns eram pilastras e 

volutas, além de painéis com motivos florais delicadamente esculpidos. 

Com o renascimento da figura humana, Florença copiou igualmente da Antiguidade 

o tipo leve e sensual dos putti, uma mistura de anjinhos com figuras de amor 

derivadas de Cupido. Derivam também da era Antiga os motivos de cercaduras de 

arcos, de frontões, de abóbodas com caixotões assentadas sore colunas ou 

pilastras. 

Os motivos decorativos mais comuns, eram o todo (medalhão circular), em geral 

modelado em terracota em Florença pelo ateliê dos Della Robia.  

 

  
Figura 1 Putti – Anjinhos com derivado de cupido 
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Figura 2 o todo - atelie dos Della Robia 

 

 

Figura 3 Abóboda 
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3.Arquitetura 

Esse novo estilo que surgia, estava alijado dos modelos medievais e da arquitetura 
gótica. Esse momento de ruptura esteve inspirado nas artes clássicas (greco-
romana), fazendo surgir um estilo próprio e singular dos profissionais da arte. Muitos 
monumentos importantes da história da arte foram erigidos durante esse período de 
efervescência artística e cultural, sobretudo as igrejas, catedrais, palácios e 
mosteiros. 

As principais características da arquitetura renascentista são: 

 Retomada dos modelos clássicos 
 Visão humanista e racionalista 
 Uso da matemática e da geometria 
 Busca da perfeição e da beleza 
 Preocupação com a proporção 
 Formas equilibradas e harmoniosas 
 Burca da simetria e da ordem 
 Estilo formal e individual 
 Temas religiosos, mitológicos e da natureza 
 Uso dos arcos, abóbodas, cúpulas e colunas 
 Predomínio das linhas horizontais 
 
Alguns arquitetos: 
 
Rafael Sanzio (1483-1520): pintor e arquiteto italiano que também colaborou no projeto 

arquitetônico da Basílica de São Pedro, em Roma. Além disso, projetou a Villa 
Madama, um bairro da capital italiana.  
 
Donato Bramante (1444-1514): arquiteto italiano que contribuiu para a construção da 

Basílica de São Pedro, em Roma. Além disso, trabalhou no projeto da Igreja de São 
Pedro em Montorio na capital italiana. 
 
Leon Battista Alberti (1404-1472): arquiteto e teórico italiano que trabalhou na 

reforma da Basílica de Santo Estêvão Redondo, em Roma; e na fachada da Igreja de 
Santa Maria Novella, em Florença 
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Figura 4 Basílica de São Pedro 

 

Figura 5 Igreja de Santa Maria Novella 
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4.Estilo Renascentista Italiano nas artes visuais  

Em termos artísticos o Renascimento vai suceder ao Gótico, e como característica 
principal tem a sua aproximação à Antiguidade. Mas o objetivo do artista 
renascentista não era de copiar a grandeza e excelência da arte Clássica, mas de 
igualar essas criações. 

Durante este período os artistas das Belas-Artes deixam de ser considerados meros 
artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Esta mudança de atitude 
em relação ao artista levou ao colecionismo de obras de arte, pois tudo que saísse 
das mãos de um mestre era considerado de grande valor. 

Surgem também as oficinas, que posteriormente levarão à criação das academias, e 
os artistas ganham mais liberdade, funcionando os mesmos quase como 
empresários. 

4.1.Pintura 

As principais características da pintura são: 

 Perspectiva: arte de figura, no desenho ou pintura, as diversas distâncias e 
proporções que têm entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios 
da matemática e da geometria; 

 Uso do claro-escuro: pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra, esse 
jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos; 

 Realismo: o artista do Renascimento não vê mais o homem como simples 
observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão 
mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser 
compreendida cientificamente, e não apenas admirada; 

 Inicia-se o uso da tela e da tinta à óleo; 
 Tanto a pintura como a escultura que antes apareciam quase que exclusivamente 

como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes; 
 Surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o 

período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo 
individualismo. 

 
Pintores Famosos: 
 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) foi o artista que mais perto chegou do ideal “homem 

da Renascença”, que significa um indivíduo de talentos múltiplos, que irradiava 
saber. Tinha múltiplos talentos, deixou cadernos e mais cadernos com suas 
pesquisas e estudos. Possuía grande curiosidade e vontade de voar como os 
pássaros. Essa busca constante por entender todo o “mecanismo” que o cercava, 
não deixou grande quantidade de obras na pintura, mas é incontestável a sua 
genialidade. Dominou com sabedoria o jogo expressivo de luz e sombra, gerador de 
uma atmosfera que parte da realidade, estimulando a imaginação do observador. Foi 
possuidor de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e realizar trabalhos 
em diversos campos do conhecimento humano. 
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Figura 6 Mona Lisa - Leonardo Da Vinci 

 
 Michelangelo Buonarrotti (1475-1564) foi o maior contribuinte para elevar o status 
da atividade do artista. Acreditando que a criatividade era uma inspiração divina, 
quebrou todas as normas. Os admiradores se referiam a ele como o “Divino 
Michelangelo”, mas o preço da glória foi a solidão. Entre 1508 e 1512 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 que 
expressam a genialidade do artista, uma particularmente representativa é a “Criação 
do Homem” e o afresco “O Juízo Final”, que foi concluído 29 anos depois da pintura 
do teto, e essa pintura impressiona pela atmosfera sinistra.  

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/michelangelo/
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Figura 7 O nascimento de adão - Michelangelo Buonarrotti 

 

Rafael Sanzio (1483-1520) foi, dentre as maiores figuras da escola da Alta 

Renascença (Leonardo, Michelangelo e Rafael) eleito o mais popular. Enquanto os 

outros dois eram reverenciados, Rafael era adorado. Um contemporâneo dos três, 

chamado Vasari, que escreveu a primeira história da arte, afirmou que Rafael era 

“tão amável e bondoso que até os animais o amavam”. O pai de Rafael, um pintor 

menor, ensinou ao precoce filho os rudimentos da pintura. Aos 17 anos de idade, 

Rafael era considerado um mestre independente. Aos 26 anos, chamado a Roma 

pelo Papa para decorar os aposentos do Vaticano, ele pintou os afrescos, com ajuda 

de 50 discípulos, no mesmo ano que Michelangelo terminou o teto da Capela 

Sistina. “Tudo que ele sabe, aprendeu comigo” disse Michelangelo. De Leonardo, 

ele assimilou a composição piramidal e aprendeu a modelar rostos em luz e sombra 

(chiaroscuro). De Michelangelo, Rafael adotou as figuras dinâmicas, de corpo inteiro 

e a pose de “contraposto”. Foi o grande pintor das Madonas. Morreu com 37 anos e 

toda a corte “mergulhou em luto” segundo Vasari. .  
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Figura 8 Escola de Atenas - Rafael Sanzio 

 

4.2.Escultura 

Ao contrário, por exemplo, da arte grega, o Renascimento já não sentiu a 
necessidade de elaborar para a escultura uma série de regras comparáveis às da 
arquitetura. O que não quer dizer que faltassem, na escultura renascentista, formas 
e tendências características. 

Simplesmente, a passagem da arte do período anterior é menos brusca, é mais uma 
questão de gosto do que de teoria. Acima de tudo, o reconhecimento de uma 
escultura renascentista é feito procurando os motivos de fundo em que ela se 
inspira. 

Os principais motivos são: 

 Acentuado naturalismo, ou seja, a procura de verossimilhança; 
 Um forte interesse pelo homem, pela forma de seu corpo, da sua expressão; 
 Gosto marcado não só pelo conhecimento e técnica, como pela ostentação de 

conhecimento; 
 Aspiração pela monumentalidade; 
 Esquemas compositivos, quer dizer formas globais, geometricamente simples 
 
Donato di Niccoló di Betto Bardi (1386-1466), conhecido como Donatello, seus 
primeiros conhecimentos artísticos vieram do treinamento que recebeu numa oficina 
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de ourives. Trabalhou também, ainda na juventude, um curto período de tempo na 
oficina do artista Lorenzo Ghiberti. Elaborou grandes esculturas e na cidade de 
Pádua esculpiu uma estátua equestre, em mármore, de Erasmo da Narni, conhecido 
como Gattamelata. Donatello usou como inspiração desta obra a estátua equestre de 
Marco Aurélio, em Roma. Uma das suas esculturas mais conhecidas é “Davi”, feita 
em bronze e encontra-se no Museu Nacional em Florença. 

 

 
Figura 9 The barramed madonna - Donato di Niccoló di Betto Bardi 

 
Andrea di Francesco di Cione (1435-1488), mais conhecido como Andrea del 

Verrocchio foi filho de um oleiro, e durante sua infância a família sofreu com a 
pobreza. Diz a tradição que foi treinado por um ourives chamado Giuliano Verrocchi, 
de quem teria adotado o sobrenome. Em torno de 1460, começou a estudar pintura. 
Alguns anos mais tarde, com a morte de Donatello, que era o favorito dos Médici, 
assumiu seu lugar como protegido, e para eles produziu pinturas e esculturas, além 
de desenhos para decorações, vestimentas e armaduras. Tornado conservador das 
coleções de antiguidades da família, restaurou muitos bustos e estátuas romanas. 
Então sua fama começou a se espalhar, abriu uma grande oficina que atraiu muitos 
discípulos, entre eles Leonardo da Vinci e Perugino. Apesar de sua fama como pintor 
e de sua produção, que se supõe ter sido significativa, hoje, quase nada pode ser 
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atribuído a ele com certeza. Dedicou-se com mais ênfase à escultura, mas também 
nesse campo suas obras autenticadas, embora em maior número, são ainda poucas. 
Sua primeira grande encomenda foi uma tumba para Pedro e João de Médici na 
antiga sacristia de São Lourenço. Sua reputação como um dos grandes escultores de 
baixo-relevo do século XV se estabeleceu com o Cenotáfio do Cardeal Niccolò 
Forteguerri para a Catedral de Pistoia, sendo concluído somente após sua morte. 

 

 
Figura 10 Cristo e São Tomé - Andrea di Francesco di Cione 
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5.Mobiliário 

A  madeira  mais  empregada  na  confecção  de  móveis  era  a  nogueira, pintada  

ou  encerada.  O cassonedo  período  pré-renascentista  modificou-se  dando origem   

à cassapanca,   uma   arca   com   encosto,   braços   e   assento   levantável   com 

almofadas.  Assim,  este  móvel  tinha  dupla  finalidade,  servindo  como  assento  e  

como arca.  Repousando  ora  em  pés  de  garras,  ora  num  soco,  a  decoração  

dessas  arcas consistia em esculturas, em estuques ou ainda em pinturas separadas 

por balaústres. Por sua  vez,  a  marchetaria  (intarsio)  era  fortemente  influenciada  

pelas  pesquisas  pictóricas sobre a perspectiva do século XV. 

A credenza(credênciaou taquilhão)  foi  outro  móvel  da  época:  um aparador baixo, 

com portas e gavetas, que era um intermediário entre a arca e o armário, havendo, 

inclusive, certa confusão com outro móvel, o buffet. As credências, às vezes, eram  

verdadeiras obras arquitetônicas, com fachadas e pilastras dividindo as portas. Em 

alguns  casos,  apareciam  com  gavetas  e  portas.  Eram  feitas  incrustações  de  

mármore, com muita variação de altura. 

Bastante  comum  na  Renascença  era  o curul,  banqueta  com  os  pés entalhados  

em  X,  que  sempre  se  apresentava  com  o  assento  em  tecido  brocado, 

conhecido  na  Espanha  por jamuga,  devido  ao  rei  Dom  Juan.  Variante  do curul,  

mas com  braços,  um  dos  tipos  de  cadeira  renascentista  mais  difundidos  era  a  

chamada savonarolaou dantesca,  também  chamada  de  “poltrona  com  tenalhas”,  

que  se caracterizavam  pelos  pés  em  X,  que  se  prolongavam  formando  os  

braços.  Seu  nome derivou  do  Frei  Savonarola  e  consistiam  em  quatro  

montantes  que  se  cruzavam  dois  a dois;  a  parte  superior  sustentava  os  dois  

braços  e  a  parte  inferior  repousava em  duas traves.  O  espaldar  era  retilíneo  

ou  encurvado.  Freqüentemente,  esta  cadeira  tinha  oito montantes  em  X  em  

vez  de  quatro.  Para  receber  a  almofada,  havia  ora  um  tampo  de madeira,  ora  

uma  tira  larga  de  couro,  sendo  o  assento  semicircular  ou  poligonal. 

O Cinquecento,  que  encontrou  seu  apogeu  em  Roma,  caracterizou-se pelo  

máximo  de  elementos  decorativos  inspirados  na  Antiguidade  Clássica,  tais  

como folhas  de  acanto,  cariátides,  pilastras  e  gárgulas.  Como  as  casas  eram  

enormes,  os móveis  também  tinham  grandes  proporções.  Na  sala,  grandes  

sofás  tinham  inúmeros assentos  e  as  mesas,  de  diversas  formas,  eram  

enfeitadas  com  toalhas  de  tecidos riquíssimos. Apareceu o armário para guardar 

roupas e a arca passou a ser usada como cômoda. O elemento decorativo mais 

usado era o gueridon, pequena coluna sobre a qual colocavam-se  bustos  ou  

esculturas.  O  gabinete  tinha  gavetas  na  parte  superior,  usadas para colecionar 

objetos preciosos. 
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Figura 11 Cassapanca 

 

 

Figura 12 Credenza 
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Figura 13 Curul 

 

 

Figura 14 Savonarola Dantesca 
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6.Infográfico 

 

Figura 15 Infográfico sobre os principais artistas 
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7.Mapa Mental 

 

Figura 16 Mapa Mental sobre Moiliário 
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8.Conclusão 

Com base na pesquisa feita a cima, sobre o estilo renascentista italiano foi possível 

concluir que este estilo surgiu a partir da herança greco-romana e se sustentou por 

uns bons anos. Ele foi muito importante para a época, pois recolocou o homem no 

centro das artes como escala principal e referência absoluta.  
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