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Cada grupo deverá escolher uma edificação e uma obra de arte(pintura/escultura/teatro/
literatura) inserida no período correspondente ao Renascimento e Maneirismo e 
apresentar em forma de seminário, em prancha(tamanho A1) e documento textual(de no 
máximo 5 páginas). 
 
A prancha deverá sobre a edificação deverá conter os seguintes itens: 
- Local, Ano de construção, Arquiteto/Construtor/Pintor/Escultor 
- Contextualização da obra de arte e arquitetura (breve histórico, considerando os 
aspectos políticos, economicos, sociais e religiosos) 
- Elementos arquitetônicos - destacar os elementos que caracterizam tal estilo 
arquitetônico. 
- Figuras: plantas, cortes, fachadas(o que for possível), fotos e desenhos. 
-  Características comuns entre a Arquitetura e a Obra de arte escolhida (elencar o 
máximo possível de características comuns). 

Atenção: 
* Ambas as propostas necessitam, obrigatoriamente, ter base na bibliografia indicada neste Programa, 
com todas as referências apresentadas ao final do texto e das pranchas. 
* No seminário todos os integrante do grupo deverão participar apresentando algum aspecto da 
arquitetura/arte. 

 

 
 

Trabalho Final:   
ARTE E ARQUITETURA NO RENASCIMENTO 



IDÉIAS CENTRAIS DO RENASCIMENTO: 
 
Racionalismo – a razão é o único caminho para se chegar ao 
conhecimento. 
 
Experimentalismo – todo o conhecimento deverá ser demonstrado 
racionalmente. 
 
Antropocentrismo – colocava o homem como a suprema criação de 
Deus e como o centro do universo. 
 
Humanismo – glorificação do homem e da natureza humana, em 
contraposição ao divino e ao sobrenatural.  
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - ARQUITETURA: 
 
 
 
 

 

RENASCIMENTO �

• Racionalidade 
•Representação da realidade(perpectiva/homem) 
• Rigor Científico 
• Ideal Humanista 
• Reutilização das artes greco-romana   
• Ordens Arquitetônicas 
• Arcos de Volta-Perfeita 
• Simplicidade na construção 
• A escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser 
autônomas 
• Construções; palácios, igrejas, vilas(casa de descanso fora da cidade), 
fortalezas (funções militares) 



Movimento artístico afastado conscientemente do modelo da antiguidade clássica. 

 

• Alguns historiadores o consideram uma TRANSIÇÃO ENTRE O RENASCIMENTO E O 
BARROCO, enquanto outros preferem vê-lo como um estilo propriamente dito. 

• Tendência para a ESTILIZAÇÃO EXAGERADA e um CAPRICHO NOS DETALHES. 

• Extrapolar as rígidas linhas dos cânones clássicos. 

• Maneirismo é uma consequência de um renascimento clássico que entra em decadência. 

• Os artistas em busca de elementos que lhes permitam RENOVAR e desenvolver todas as 

habilidades e técnicas adquiridas durante o renascimento. 

• Valendo-se dos mesmos elementos do renascimento, mas agora com um espírito 

totalmente diferente, criam uma ARTE DE LABIRINTOS, ESPIRAIS E PROPORÇÕES 

ESTRANHAS, que são, sem dúvida, a marca inconfundível do estilo maneirista. 

• Uma de suas fontes principais de inspiração é o ESPÍRITO RELIGIOSO reinante na 

Europa nesse momento. 
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ATENÇÃO: 

 

Cada período do Renascimento (trecento, Quattrocentto e Cinquecento) é 
marcado por um conjunto de características distintas, influenciado pelo momento 

histórico, político, social etc. 

Em cada lugar(Estado-Nação) a arte e arquitetura se manifestam de uma forma 

diferente, em tempos distintos. 

 

PORTANTO: 

Situar a obra de arte/arquitetura segundo seu período histórico e lugar, 
observando suas características gerais e específicas. 

RENASCIMENTO E MANEIRISMO �



ARQUITETURA 
Religiosa - Ícones 
 
Bramante, Basílica de São Pedro, Vaticano 
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ARQUITETURA 
Religiosa - Ícones 
 
Bruneleschi, Santa Maria Del Fiore(cúpula), Florença 
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ARQUITETURA 
Religiosa 
 
Alberti, Basílica de Santo André, Mantua 
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ARQUITETURA 
Religiosa 
 
Bruneleschi, Capela Pazzi, Florença 
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ARQUITETURA 
Religiosa 
 
Bruneleschi, Santa Croce, Florença 
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ARQUITETURA 
Religiosa 
 
Bramante, Tiempetto, Roma 
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ARQUITETURA 
Institucional 
 
 Bruneleschi, Piazza Annunciata e Ospedale degli Innocenti, Florença  
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ARQUITETURA 
Institucional (Educação) 
 
Pietro Lombargo, Scuola Grande di San Marco, Veneza 

RENASCIMENTO �



ARQUITETURA 
Palácios 
 
 Antonio da San Gallo, Palazzo Farnese (1534) – Roma            
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ARQUITETURA 
Palácios 
 
 Bruneleschi, Palazzo Médici - Florença            
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ARQUITETURA 
Religiosa 
 
Vignola, Igreja de Il Gesú, Roma 
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ARQUITETURA!
Religiosa 
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PALLADIO, Igreja de San Giorgio Maggiore, Veneza"



ARQUITETURA 
Institucional 
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PALLADIO, Teatro Olímpico, XVI, Vicenza, Itália"



ARQUITETURA 
Palácios/ Vilas 
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PALLADIO, Villa Barbaro, Veneto"
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PALLADIO, Villa Capra ou la Rotunda, Vicenza"

ARQUITETURA 
Palácios/ Vilas 

 



Palácio de Carlos V, Granada 
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