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Das teorias da composição 
pictórica à história da arte 

O TERMO RENASCIMENTO se refere ao retorno ideal às formas 
da Antiguidade clássica enquanto verdadeira fonte da 
beleza e do saber. O período histórico que se acreditou 
merecedor de tal nome cultivava a leitura dos clássicos 
gregos e latinos em busca de uma linguagem que fosse 
universal, recuperando os modelos e as regras da arte 
antiga. Os intelectuais se dedicavam ao estudo da gra-
mática, retórica e dialética, exercitando-se segundo os 
modelos mais elegantes da Antiguidade, em particular 
o latim neoclássico. Ao grande desenvolvimento de tais 
estudos, designados studia humanitatis, deu-se o nome 
de Humanismo. Seus protagonistas, os humanistas, 
foram a vanguarda da grande transformação cultural 
chamada Renascimento. 
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Apesar da ideia de retorno ao passado, o movimen-
to conhecido por esse nome nada possuía de nostálgico. 
Era, na verdade, portador de um acentuado sentimento 
de superioridade em relação aos séculos precedentes, 
acompanhado de atitude de substancial otimismo 
diante do presente e do futuro. Mas a autoridade atri-
buída por eles ao passado não funcionava apenas como 
limitação e modelo a ser imitado. Constituía, acima de 
tudo, desafi o e estímulo na direção de novas formas. Na 
metade do século XVI, Giorgio Vasari (1511-74) defi nia 
os pressupostos dessa “arte moderna” como “imitar com 
invenção nova”. 

Não obstante os diferentes marcos eleitos como 
data inaugural e conclusiva e a oscilante preferência 
por uma periodização mais abrangente ou mais restri-
tiva, quando nos referimos ao Renascimento temos em 
mente, de maneira geral, o período que vai de meados 
do século XIV até o fi nal do século XVI. Ou seja, é um 
movimento histórico relativamente breve que marca 
o início da chamada Idade Moderna e é caracterizado 
pelo progresso técnico e científi co, por maior conheci-
mento da fi losofi a e da literatura antigas e maior amor 
pela beleza. 

O movimento surgiu nas cidades-Estado italianas 
e, graças a seus humanistas e artistas, matemáticos e 
engenheiros, banqueiros e homens de negócios, a penín-
sula Itálica foi vanguarda dessa revolução cultural que 
dali se estendeu para o resto da Europa. Junto com as 
cortes, mas sobretudo por meio das ordens religiosas, as 
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tonovidades formais viajaram para o Novo Mundo, onde 
seus ecos se estenderam pelo século XVIII.

Ao contrário da maioria dos movimentos artís-
ticos – habitualmente batizados pelos críticos ou pela 
defi nição pejorativa de seus opositores, como o Impres-
sionismo ou a arte barroca, para citar apenas dois –, a 
ideia de Renascimento pertence à própria época e a seus 
protagonistas. Rinascita era como os humanistas italianos 
designavam a nova efervescência vivida pela literatura e 
pelas artes plásticas. 

A ideia, carregada de otimismo e fervor revolu-
cionário, vinha acompanhada da imagem inaugural 
de “trazer à luz”, subtrair ao esquecimento a grandio-
sidade da cultura do passado, sepultada pelas “trevas” 
da Idade Média. Louvava-se o presente como reencar-
nação da Antiguidade áurea e abominava-se o passado 
imediatamente anterior, considerado obscurantista 
pela sensibilidade dos humanistas. À semelhança de 
vanguardas mais recentes, os intelectuais da época se 
comportavam em relação ao período antecedente como 
se um abismo os separasse. 

Hoje pensamos que na história não há cisões tão 

drásticas nem determinadas com tanta precisão e ten-

demos a valorizar os elos entre os momentos consecu-

tivos, assim como a consciência crítica da continuidade 

histórica. As pesquisas do último século desmitifi caram a 

ideia de “Idade das Trevas” e se dedicaram a identifi car os 

inúmeros vínculos entre a Idade Média e o Renascimento. 

Os resultados alcançados puderam demonstrar que ao 
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longo dos séculos, não propriamente de trevas, a tradi-

ção clássica não havia desaparecido completamente. As 

ideias, formas e imagens herdadas da Antiguidade haviam 

sobrevivido, sob aparência muitas vezes irreconhecível, em 

diferentes manifestações culturais e artísticas, afl orando 

de maneira signifi cativa em alguns momentos – por 

exemplo no período carolíngio – antes do advento do 

grande Renascimento dos séculos XV e XVI. 

Mas tal não era a visão dos protagonistas da épo-

ca, orgulhosos de seu projeto cultural e das conquistas 

de maior racionalidade que os separavam com ânimo 

polêmico do momento anterior. Ainda que em outros 

campos do saber os contornos sejam menos nítidos, 

nas artes visuais é inegável a diferença de quantidade e 

qualidade que caracteriza a produção do período que 

nos legou obras de incomparável beleza e grandiosidade. 

Em ruptura com a tradição medieval, as artes visuais 

procuraram reencontrar as mais harmoniosas propor-

ções do corpo humano e redescobrir em tais medidas 

humanas a alma da arquitetura antiga, capaz de dar às 

novas construções o ritmo musical recomendado por 

Platão.
Entre 1435 e 1444, escrevia Lorenzo Valla, mestre 

de Erasmo de Roterdã:

Não sei por que as artes que mais se aproximam das artes 
liberais – a pintura, a escultura em pedra e bronze e a 
arquitetura – tiveram um declínio tão longo e profundo 
e foram quase extintas junto com a literatura. Nem sei 
por que ressurgiram e voltaram à nova vida nesta nossa 
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toIdade; nem por que haja agora uma safra de bons artistas 
e bons escritores. 

Valla não era o único humanista a estabelecer um 

paralelo entre as artes visuais e a literatura (eloquência) no 

processo de declínio vivido no início da era cristã e durante 

a ressurreição a que se assistia na contemporaneidade. 

Luz e trevas

Francesco Petrarca (1304-74) havia sido o primeiro a 

contrapor as imagens de trevas e luz, ao confrontar o 

presente medieval cristão com o esplendor cultural do 

passado clássico. Na contemplação extasiada das ruínas 

de Roma, o poeta, em sua primeira visita à Urbe, arre-

batado pela visão dos vestígios monumentais da antiga 

civilização, relacionou-os à grandiosidade da literatura 

e da fi losofi a deixadas pelo passado que ele tanto admi-

rava. Diante disso, o presente pareceu-lhe deplorável: 

“... este sonolento olvido não durará eternamente”, 

escreveu. “Dispersas as trevas, nossos netos poderão 

retornar ao puro esplendor do passado”, preconizava 

nos versos do poema épico “África”, que lhe rendeu a 

coroa de louros em cerimônia no Capitólio, em abril 

de 1341. A metáfora extremamente expressiva, além de 

bem situada do ponto de vista cenográfi co, deitou raízes 

no ânimo dos contemporâneos. Aos poucos, renascer 

tornou-se um programa e um mito.


