
O SÉCULO XIII tinha sido o século das grandes catedrais, nas quais quase todos os ramos da arte 
tiveram seu quinhão. O trabalho nesses imensos empreendimentos prosseguiu no século XIV e ainda mais 
além,  mas  já  não  eram  o  principal  foco  de  arte.  Cumpre  recordar  que  o  mundo  sofrera  grandes 
transformações  durante  esse  período.  Em meados  do  século  XII,  quando  o  estilo gótico começou a se 
desenvolver,  a Europa ainda era um continente  escassamente  povoado de  camponeses,  com mosteiros  e 
castelos de barões  como principais centros  de poder e instrução.  A ambição dos grandes  bispados de 
terem poderosas  catedrais  próprias  que  funcionassem como sés  episcopais  foi  a  primeira  indicação  do 
despertar de um orgulho cívico dos burgos e cidades. Mas, cento e cinqüenta anos depois, essas cidades 
haviam-se  convertido  em  centros  formigantes  de  comércio,  cujos  burgueses  se  sentiam  cada  vez  mais 
independentes do poder da Igreja e dos senhores feudais.  Os  próprios nobres já não viviam uma vida de 
torva segregação em seus castelos fortificados, preferindo mudar-se para as cidades com seu conforto e luxo 
requintado, para aí exibirem sua riqueza nas cortes dos poderosos. Podemos fazer uma idéia muito nítida 
do  que  era  a  vida  no  século  XIV  se  lembrarmos  as  obras  de  Chaucer,  com  seus  cavaleiros  e  gentis-
homens, escudeiros, frades  e artesãos. Já não era o mundo das Cruzadas e daqueles modelos de cavalaria 
que nos acodem à mente quando contemplamos as estátuas  dos fundadores  de Naumburgo (fig.  132). 
Nunca é bom generalizar  demais a respeito de  períodos  e  estilos.  Há  sempre  exceções  e  exemplos 
que não se ajustam a qualquer generalização. Mas, com essa ressalva, poderemos dizer que o gosto do 
século XIV se inclinava mais para o refinado do que para o grandioso.

Isso é exemplificado pela arquitetura do período. Na Inglaterra, distinguimos entre o estilo gótico 
puro  das  primeiras  catedrais,  que  é  conhecido  como  Inglês  Primitivo,  e os  desenvolvimentos  ulteriores 
dessas formas, conhecidos como Estilo Decorado,  O nome indica a mudança de gosto. Os construtores 
góticos do século XIV já não se contentavam com os claros e majestosos contornos das catedrais anteriores. 
Gostavam  de  mostrar  sua  habilidade  na  decoração  e  nos  rendilhados  complicados.  A  janela  oeste  da 
Catedral de Exeter é um exemplo típico desse estilo (fig. 140).

As igrejas não mais constituíam as principais tarefas dos arquitetos. Nas  cidades prósperas e em 



contínua expansão, muitos edifícios tiveram que ser  projetados e construídos:  municipalidades,  sedes  de 
corporações,  universidades,  palácios,  pontes  e  portas  de cidades.  Um dos mais célebres  e  característicos 
edifícios desse gênero é o Palácio Ducal de Veneza (fig. 141), que foi  começado no século XIV, quando o 
poder e a prosperidade da cidade estavam no auge. Mostra que esse desenvolvimento posterior do estilo 
gótico,  apesar  de  todo  o  seu  deleite  em ornamentos  e  rendilhados,  ainda  era  capaz  de  realizar  seu 
próprio efeito de grandeza.

141. Palácio dos Doges de Veneza. Iniciado em 1309



As obras  mais  características  de escultura  no século XIV talvez não  sejam as de pedra,  que 
ainda eram feitas em grande número para as igrejas  do período, mas os trabalhos menores em metais 
preciosos  ou  marfim,  em  que  os  artífices  do  período  sobressaíram.  A  fig.  142  mostra  uma  pequena 
estátua de prata da Virgem feita por um ourives em 1339. Obras desse gênero não se destinavam ao culto 
público. Pelo contrário, era para serem colocadas na capela de um palácio e para as orações particulares. 
Não  pretendiam  proclamar  uma  verdade  em  solene  distanciamento,  como  as  estátuas  das  grandes 
catedrais,  mas excitar  amor  e  ternura.  O ourives  de  Paris  estava  pensando na Virgem como verdadeira 
mãe, e no Cristo como uma verdadeira  criança,  estendendo Sua mão para  o  rosto de Sua mãe.  Teve  o 
cuidado de evitar qualquer impressão de rigidez. Foi por isso que imprimiu à figura uma leve curvatura — 
a Virgem apóia o braço na anca para sustentar o Menino e a cabeça inclina-se para Ele. Assim, o corpo 
todo  parece  balançar  ligeiramente numa curva  suave,  lembrando um S, e  os artistas  góticos  do período 
gostavam  muito  desse  tema.  De  fato,  o  artista  que  fez  essa  estátua  não  inventou  provavelmente  a 
postura peculiar de Nossa Senhora nem o motivo da criança brincando com ela. Nessas coisas, ele estava 
acompanhando a tendência geral  da moda. A sua contribuição pessoal reside no acabamento  requintado 
de  todos  os  detalhes,  na  beleza  das  mãos,  as  pequenas  pregas  dos  braços  do  Menino,  a  maravilhosa 
superfície  de  prata  e  esmalte  e,  finalmente,  mas  não  de  somenos  importância,  a  proporção  exata  da 
estátua, com sua pequena e graciosa cabeça sobre um corpo longo e esguio. Nada há de casual nessas obras 
dos grandes artesãos góticos. Detalhes como o manto que pende do braço direito revelam o infinito cuidado 
do artista em compô-lo segundo linhas graciosas e melodiosas. Jamais poderemos fazer justiça a essas obras 
se apenas passarmos por elas em nossos museus, dedicando-lhes apenas um rápido olhar de relance. Elas 
foram  feitas  para  serem  apreciadas  por  verdadeiros  entendidos  e  guardadas  como  peças  dignas  de 
devoção.

O amor  dos pintores  do  século  XIV por  detalhes  graciosos  e  delicados  é  visto  em manuscritos 
iluminados tão famosos quanto o Saltério inglês conhecido  como o  "Saltério  da  Rainha  Mary".  A fig. 
143  mostra  o  Cristo  no  Templo,  conversando  com  os  doutos  escribas.  Tiveram  que  pô-Lo  num 
tamborete alto e vemo-Lo explicando alguns pontos de doutrina com o gesto  característico usado pelos 
artistas  medievais  quando  queriam  desenhar  um  professor.  Os  escribas  judeus  erguem  as  mãos  em 
atitudes  de espanto e  admiração reverente,  o mesmo acontecendo com os pais de Jesus, que acabam  de 
entrar em cena e olham um para o outro maravilhados. O método de contar a história ainda é um tanto 



irreal. O artista, evidentemente, ainda não ouvira falar da descoberta de Giotto do método de montar uma 
cena de modo a insuflar-lhe vida. Jesus, que tinha doze anos nessa época, segundo a Bíblia  nos conta, ê 
minúsculo em comparação com os adultos, e não há qualquer tentativa, por parte do artista, para nos dar 
uma idéia do espaço entre  as  figuras. Além disso, podemos ver que todos os rostos estão mais ou menos 
desenhados de acordo com uma única e simples forma — sobrolhos curvos,  bocas  descaídas,  cabelo  e 
barba encaracolados.  A surpresa  é  maior  se  olharmos para a parte inferior da mesma página e virmos 
que outra cena foi acrescentada,  a qual nada tem a ver com o texto sagrado. É um tema recolhido da 
vida cotidiana da época,  a caça aos patos com um falcão. Para grande deleite do homem e da mulher a 
cavalo,  e  do  menino à  frente  deles,  o  falcão  acaba  de  apanhar  um  pato,  enquanto  outros  dois  voam 
espavoridos.  O artista pode não ter olhado para autênticos meninos de doze anos quando pintou a cena de 
cima; mas olhou indubitavelmente para falcões e patos de  verdade quando pintou a cena de baixo. Talvez 
ele tivesse excessiva reverência  pela narrativa bíblica para introduzir nela a sua observação da vida real. 
Por  isso preferiu manter as duas coisas separadas:  o modo claramente simbólico  de contar uma história 
com gestos facilmente legíveis e sem detalhes que distraiam; e, à margem da página, uma fatia de vida 
real que nos recorda,  uma vez mais, ser esse o século de Chaucer. Somente no decorrer do século XIV é 
que os dois elementos dessa arte, a narrativa graciosa e a observação fiel, se conjugaram gradualmente. Ê 
possível que isso não acontecesse tão cedo sem a influência da arte italiana.

Na Itália, particularmente em Florença, a arte de Giotto modificara toda a concepção de pintura. 
A velha  maneira  bizantina  pareceu  subitamente  rígida  e  superada.  Contudo,  seria  errôneo  imaginar 
que a arte italiana  separou-se do resto da Europa de um dia para o outro. Pelo contrário. As  idéias de 
Giotto ganharam influência nos países ao norte dos Alpes, ao passo



que os  ideais  dos  pintores  góticos  do  Norte  também começaram a ter  efeito  sobre  os  mestres 
meridionais.  Foi  particularmente  em Siena,  outra  cidade  toscaria  e  grande  rival  de  Florença,  que  o 
gosto e  o estilo  desses  artistas  do Norte causaram uma impressão muito profunda. Os pintores de Siena 
não romperam com a anterior tradição bizantina de um modo tão abrupto e revolucionário quanto Giotto 
em Florença.  O seu grande  mestre  da geração  de Giotto. Duccio, tentou — e fê-lo com êxito — insuflar 
nova  vida  às  antigas  formas  bizantinas,  em  vez  de  as  rejeitar  inteiramente.  O  painel  para  um  altar 
reproduzido na fig. 144 foi obra de dois mestres mais jovens da escola de Duccio: Simone Martini (1285?-
1344) e Lippo Memmi (falecido em 1347?). Mostra em que grau os ideais e a atmosfera geral do século XIV 
tinham sido absorvidos pela arte de Siena. A pintura representa a Anunciação — o momento em que o 
Arcanjo Gabriel  chega do Céu para saudar a Virgem, e  podemos ler as palavras  que saem de sua boca: 
"Ave gratia plena".  Em sua mão esquerda segura um ramo de oliveira, símbolo da paz; a mão direita está 



erguida, como se ele estivesse prestes a falar. A Virgem estava lendo. A aparição do anjo colheu-a de 
surpresa.  Ela  encolhe-se  num movimento de  temor e humildade,  enquanto olha para o  mensageiro do 
Céu. Entre os dois  está um vaso com açucenas, símbolo de virgindade, e no alto do arco ogivado  central 
vemos a pomba, símbolo do Espírito Santo, cercada de querubins de



quatro asas.  Esses  mestres  compartilhavam da  predileção  dos artistas franceses  e  ingleses  das 
figs. 142 e 143 por formas delicadas e um estado de espírito lírico. Compraziam-se nas curvas suaves das 
roupagens fluentes e na graça sutil dos corpos delgados. Toda a pintura se assemelha, de fato, a um preciso 
trabalho de ourives,  com suas  figuras destacando-se de um fundo  dourado,  tão  habilmente  organizado 
que  forma  um  padrão  admirável.  Não  nos  cansamos  de  admirar  o  modo  como  essas  figuras  são 
encaixadas no complicado formato do painel; a maneira como as asas do anjo são enquadradas pelo arco 
ogivado da esquerda, e a figura da Virgem se retrai para ficar emoldurada pelo arco da direita, enquanto que 
o espaço vazio entre as duas  figuras é preenchido pelo vaso e a pomba que paira acima dele. Os pintores 
tinham aprendido  essa  arte  de  ajustar  as  figuras  a  um padrão  através  da  tradição  medieval.  Tivemos 
antes ocasião de admirar o processo pelo qual os  artistas medievais dispunham os símbolos das  histórias 
sagradas de forma a obterem um arranjo satisfatório. Mas sabemos que procederam assim por ignorarem o 
formato e as proporções reais das coisas e esquecerem completa-mente problemas de espaço. Não era esse 
o método dos artistas de Siena. Talvez achemos suas figuras um pouco estranhas, com seus olhos oblíquos 
e bocas curvadas. Mas bastará examinarmos alguns detalhes para ver que os ensinamentos de Giotto não 
tinham,  em  absoluto,  caído  em poço  sem  fundo. O vaso é um vaso real,  num chão real  de pedra,  e 
podemos dizer exatamente onde ele se encontra em relação ao anjo e à Virgem. O banco onde a Virgem 
está sentada é um banco de verdade, recuando em direção ao plano de fundo, e o livro que ela segura não é 
apenas o símbolo de um livro, mas um genuíno livro de orações, com luz incidindo sobre ele e com sombra 
entre as páginas, o que deve ter sido estudado pelo artista com base num livro de orações em seu gabinete 
de trabalho.

Giotto  foi  contemporâneo  do  grande  poeta  florentino  Dante,  que  o  menciona  na  Divina 
Comédia. Simone Martini, o mestre da fig. 144, foi amigo de Petrarca, o maior poeta italiano da geração 
seguinte. A fama de  Petrarca assenta hoje, principalmente, nos numerosos sonetos de amor que escreveu 
para Laura, Por eles sabemos que Simone Martini pintou um retrato de Laura que Petrarca tinha em alto 
apreço.  Recordemos  que  os  retratos,  em  nossa  atual  acepção,  não  existiram na  Idade  Média  e  que  os 
artistas  se contentavam em usar  qualquer  figura convencional  de homem ou mulher  e  em escrever no 
quadro o nome da pessoa que ele pretendia representar.  Lamentavelmente, o retrato de Laura por Simone 
Martini perdeu-se e não sabemos até que ponto seria realmente um retrato. Sabemos, porém, que esse artista 
e  outros  mestres  do século  XIV  pintaram copiando da natureza,  e  que  a arte  retratista  se desenvolveu 
durante  esse  período.  Talvez  o  modo como  Simone Martini  olhava  a  natureza  e  observava  pormenores 
tivesse algo a ver com isso, pois os artistas da Europa dispunham de ampla oportunidade de  aprenderem 
através de suas realizações. Tal como o próprio Petrarca, Simone Martini passou muitos anos na corte do 
Papa, que nessa época não estava em  Roma e sim em Avinhão, no Sul da França.  A França ainda era o 
centro da Europa, e as idéias e estilos franceses tinham grande influência em toda  parte. A Alemanha 
era  governada  por  uma  família  do  Luxemburgo  que  tinha  sua  residência  em  Praga.  Há  uma  série 
maravilhosa  de bustos  que datam  desse período (entre 1379 e 1386) na catedral de Praga. Representam 
benfeitores da igreja e servem  assim  ao mesmo propósito que as figuras  dos



"fundadores" de Naumburgo (fig. 132, p. 145). Mas agora não há por que  duvidar. São retratos 
autênticos,  pois  a  série  inclui  bustos  de  contemporâneos,  entre  os  quais  um  do  próprio  artista 
encarregado de os fazer,  Peter  Parler,  o  Moço,  o  que  é,  segundo todas  as  probabilidades,  o  primeiro 
auto-retrato autêntico de um artista por nós conhecido (fig. 145).

A  Boêmia  tornou-se  um dos  centros  através  do  qual  essa  influência,  oriunda  da  Itália  e  da 
França, se espalhou mais rapidamente. Os seus  contatos chegaram à Inglaterra, onde Ricardo II casara 
com Ana da Boêmia. A Inglaterra tinha comércio com a Borgonha. A Europa ou, pelo menos, a Europa da 
Igreja  Latina,  era  ainda  uma  vasta  unidade.  Artistas  e  idéias  circulavam livremente de um centro para 
outro  e  ninguém  pensava  em  rejeitar  uma  realização  por  ser  "estrangeira".  O  estilo  que  surgiu  desse 
intercâmbio,  em fins do século XIV, é conhecido entre os historiadores como o "Estilo  Internacional". Um 
maravilhoso exemplo dele na Inglaterra, possivelmente pintado por um mestre francês para um rei inglês, é 
o chamado "díptico de Wilton" (fig. 146). É para nós interessante por muitas razões,  inclusive o fato de 
registrar também as feições de uma personagem histórica real, que não é  outra senão o infeliz marido de 
Ana da Boêmia: o Rei Ricardo  II. Vemo-lo  ajoelhado em oração, enquanto S. João Batista e dois santos 
padroeiros da família real parecem recomendá-lo à Santa Virgem, a quem vemos num prado florido do 
Paraíso, cercada de anjos de radiosa beleza que ostentam a  insígnia do rei, o cervo branco com galhos de 
ouro. O Menino Jesus, lépido e vivaz, inclina-se para frente, como se abençoasse ou desse as boas-vindas 
ao rei e lhe assegurasse que suas orações foram ouvidas. Talvez algo da antiga atitude mágica em relação 
à imagem ainda sobreviva no costume dos "retratos de doadores",  para nos lembrar a tenacidade dessas 
crenças que encontramos no próprio berço da arte. Quem poderá dizer se o doador não se  sentiria um 
pouco tranqüilizado,  em meio às agruras  da vida,  na qual  seu  próprio papel  talvez  nem sempre  fosse 
muito virtuoso, ao saber que em alguma igreja ou capela tranqüila exista algo de si mesmo — um retrato 
aí  colocado através da habilidade de um artista, onde estava sempre na companhia de santos e anjos, e 
nunca parava de rezar?

É fácil ver como a arte do díptico de Wilton está ligada às obras que discutimos antes, como tem 
com elas em comum o gosto pelas belas e  delicadas linhas, pelos motivos graciosos e requintados. O 
modo como a Virgem toca o pé do Menino Jesus e os gestos dos anjos, com suas mãos longas e esguias, 
recordam-nos figuras que vimos antes.  Vemos, uma vez  mais, como o artista provou sua habilidade no 
uso do escorço, por exemplo, na postura do anjo ajoelhado do lado esquerdo do painel, e como se compraz 
em fazer uso de estudos do natural nas muitas espécies de flores que adornam o paraíso de sua imaginação.

Os  artistas  do  Estilo  Internacional  aplicaram  a  mesma  capacidade  de  observação  e  o  mesmo 
prazer  em coisas  belas e  delicadas  sempre que  retrataram o mundo à sua volta. Tinha sido costume da 
Idade Média ilustrar  calendários com quadros das diversas ocupações características dos sucessivos meses: 
sementeira, caça, colheita ele. Um calendário agregado a um Livro de Horas que um rico duque borgonhês 
tinha encomendado à oficina dos irmãos



146. S. João Batista, Santo Eduardo, o  Confessor, e Santo Edmundo, recomendam Ricardo II ao Menino Jesus. O Díptico 
de Wilton, cerca de 1400. Londres, National Gallery

Limbourg  (fig.  148)  mostra-nos  como  essas  imagens  inspiradas  na  vida  real  tinham  adquirido 
animação e acuidade de observação, a partir da época do Saltério da Rainha Mary (fig. 143). A miniatura 
representa os festejos  anuais  da  primavera  celebrados  pelos  cortesãos.  Eles  cavalgam através  de  um 
bosque; alegres são suas roupas e atavios, com grinaldas de raminhos e flores. Podemos ver como o pintor se 
deleitou no espetáculo de bonitas donzelas em trajes elegantes, e como lhe agradou transportar para a sua 
página toda essa pompa colorida. Uma vez mais, podemos pensar em Chaucer e seus peregrinos; pois o 
nosso artista deu-se também ao trabalho de distinguir os diferentes tipos, tão engenhosamente que quase 
nos parece ouvir seu falatório jovial. O quadro foi provavelmente pintado com uma lente de aumento e deve 
ser estudado com a mesma carinhosa atenção.  Todos os primorosos detalhes  que o artista  reuniu nessa 
página se combinam para formar um quadro que parece quase uma cena tirada da vida real. Quase, mas não 
totalmente; pois quando notamos que o artista fechou o fundo com uma espécie de cortina de árvores, para 
além da qual vemos os detalhes de um vasto castelo, apercebemo-nos de que o que ele nos oferece não é 
uma cena real transposta da natureza para o quadro. A sua arte parece tão distante do modo simbólico de 
contar uma história, usado por pintores anteriores, que é preciso fazer um esforço para se perceber que ele 
não foi capaz de representar o espaço em que suas figuras se movimentam, e que logrou obter essa ilusão de 
realidade principalmente através de sua desvelada atenção ao detalhe. Suas árvores não





são árvores reais pintadas de um modelo natural, mas renques de árvores simbólicas, enfileiradas 
uma atrás da outra,  e até os rostos humanos ainda  são desenvolvidos mais ou menos a partir  de uma 
única e encantadora fórmula. Não obstante, o seu interesse por todo o esplendor e alegria da vida real que 
o rodeia mostra que suas idéias acerca das finalidades da pintura eram muito diferentes das dos artistas do 
início da  Idade  Média.  O interesse  deslocou-se  gradualmente  da  melhor  maneira  de  contar  uma história 
sagrada,  tão  clara  e  impressionantemente  quanto  possível,  para  os  métodos  de  representação  de  um 
fragmento  da  natureza  da  maneira  mais  fiel  possível.  Já  vimos  que  os  dois  ideais  não  se  chocam 
necessariamente.  Era  possível,  sem  dúvida,  colocar  esse  conhecimento  recém-adquirido  da  natureza  a 
serviço da  arte  religiosa,  como tinham feito  os  mestres  do século  XIV,  e  como outros  mestres  iriam 
fazer  depois  deles;  mas,  para  o  artista,  a  tarefa  tinha,  não  obstante,  mudado.  Antes,  era  treino 
suficiente aprender as antigas formas para representar as principais figuras da História Sagrada, e aplicar 
esse  conhecimento  a  combinações  sempre  novas.  Agora,  o  oficio  do  artista  incluía  uma  habilidade 
diferente.  Ele  tinha  que  ser  capaz  de  fazer  estudos  da  natureza  e  transferi-los  para  seus  quadros. 
Começou por usar um livro de  esboços e organizar um repertório de esboços que incluía raros e belos 
exemplares  de  plantas  e  animais.  O que  fora  uma exceção  no  caso  de  Matthew Paris  (fig.  134,  p. 
148),  cedo  passou a ser  a  regra.  Um desenho  como o da fig.  147, feito por Pisanello (1397?-1455?), 
artista  do  Norte  da  Itália,  apenas  uns  vinte  anos  depois  da  miniatura  de  Limbourg.  prova  como  esse 
hábito levou os artistas a estudarem um animal vivo com profundo interesse. O público que via as obras 
do  artista  começou  a  julgá-las  pela  habilidade  com  que  a  natureza  era  retratada  e  pela  riqueza  de 
pormenores atraentes que o artista conseguia incluir em seus quadros. Os artistas, entretanto, queriam 
ir mais além. Já não se contentavam com o domínio recém-adquirido de pintar detalhes tais como flores 
ou  animais  copiados  do  natural:  queriam  explorar  as  leis  da  percepção  visual  e  adquirir  suficientes 
conhecimentos do corpo humano para incluí-lo em suas estátuas e pinturas,  como os gregos e romanos 
haviam  feito.  Uma  vez  que  seus  interesses  enveredaram  por  esse  caminho,  a  arte  medieval  podia 
realmente considerar-se no fim. Chegamos ao período usualmente conhecido como a Renascença.





A  PALAVRA  RENASCENÇA  significa  nascer  novamente  ou  ressurgir,  e  a  idéia  de  tal 
renascimento ganhou terreno na Itália desde o tempo de Giotto. Quando as pessoas desse período queriam 
elogiar  um  poeta  ou  um  artista,  diziam  que  sua  obra  era  tão  boa  quanto  a  dos  antigos.  Giotto  fora 
exaltado  assim  como  um  mestre  que  tinha  liderado  um  verdadeiro  ressurgimento  da  arte:  as  pessoas 
queriam significar com isso que a arte de Giotto era tão boa quanto a daqueles famosos mestres cujas obras 
encontravam  louvadas  nos  autores  antigos  da  Grécia  e  de  Roma.  Não  surpreende  que  essa  idéia  se 
tornasse popular na Itália. Os italianos estavam perfeitamente cônscios de  que, num passado distante, a 
Itália, tendo Roma por capital, fora o centro do  mundo civilizado,  e  que seu poder e  glória se dissipara 
quando as tribos  germânicas,  godos e vândalos, invadiram o país e desmantelaram o Império  Romano. A 
idéia de um renascimento associava-se na mente dos romanos à idéia de uma ressurreição da "grandeza de 
Roma". O período entre a idade clássica,  para a qual  voltavam os olhos com orgulho, e a nova era de 
renascença,  que  aguardavam  com  esperança,  era  meramente  um  melancólico  interregno.  "O  Período 
Intermédio". Assim, a idéia de uma renascença foi responsável pela idéia de que o período interposto era 
uma Idade Média — e ainda usamos essa terminologia. Como os italianos culpavam os godos pela



queda do Império Romano, começaram a se referir à arte desse período intermediário como arte 
gótica,  com o  que  pretendiam significar  bárbara  —  tal  como hoje  falamos  do vandalismo quando nos 
referimos à destruição inútil de belas coisas.

Sabemos hoje  que  essas  idéias  dos  italianos tinham pouca  base,  de  fato.  Eram,  na  melhor  das 
hipóteses,  um quadro  rudimentar  e  muito simplificado  do  curso  real  dos  acontecimentos.  Vimos  que 
cerca  de  setecentos  anos  separaram  os  godos  do  surgimento  da  arte  a  que  hoje  chamamos  gótica. 
Também sabemos que o ressurgimento da arte, após o choque e a agitação da  Idade das  Trevas,  deu-se 
gradualmente e que o próprio período gótico presenciou a grande arrancada desse ressurgimento. Talvez 
possamos entender a razão pela qual os italianos estavam menos conscientes desse gradual progresso e 
desenvolvimento da arte do que os povos que viviam mais para o norte. Vimos que, durante parte da Idade 
Média,  os italianos ficaram para  trás,  pelo que as  inovações  de Giotto causaram neles  uma tremenda 
impressão, sendo vistas como o renascimento de tudo o que era nobre e grande em arte.  Os italianos do 
século XIV acreditavam que a arte,  ciência e  erudição tinham florescido no período clássico, que todas 
essas coisas tinham sido destruídas pelos bárbaros  do Norte e  que lhes  cumpria a  missão de  ajudar  a 
reviver o glorioso passado e, portanto, a inaugurar uma nova era.

Em  nenhuma  cidade  esse  sentimento  de  confiança  e  esperança  era  mais  intenso  do  que  em 
Florença, berço de Dante e de Giotto. Foi nessa próspera  cidade de mercadores, nas primeiras décadas do 
século XV, que um grupo de artistas se dispôs deliberadamente a criar uma nova arte e a romper com as 
idéias do passado.

O líder desse grupo de jovens artistas florentinos foi um arquiteto, Filippo Brunelleschi (1377-
1446).  Brunelleschi  estava empregado  na conclusão da Catedral  de Florença.  Era uma catedral  gótica e 
Brunelleschi tinha dominado inteiramente as invenções técnicas que faziam parte da tradição gótica. A sua 
fama, com efeito, assenta parcialmente num feito em traça e construção que teria sido impossível sem o seu 
conhecimento dos métodos  góticos  de  construir  abóbadas.  Os florentinos  desejavam que sua catedral 
fosse coroada por um imponente zimbório, mas nenhum artista era capaz de cobrir o imenso espaço entre 



os pilares em que o zimbório deveria assentar,  até que Brunelleschi  inventou um método para realizar 
isso  (fig.  151).  Quando  foi  chamado  a  projetar  novas  igrejas  ou  outros  edifícios,  decidiu  abandonar 
inteiramente  o  estilo  tradicional  e  adotar  o  programa  daqueles  que  ansiavam  por  um renascimento  da 
grandeza  romana.  Consta  que  ele  viajou  para  Roma e  mediu as  ruínas  de  templos  e  palácios,  fazendo 
esboços  de  suas  formas  e  ornamentos.  Jamais  foi  sua  intenção  copiar  literalmente  esses  antigos 
edifícios.  Dificilmente  eles  poderiam  ser  adaptados  às  necessidades  da  Florença  quatrocentista.  O  que 
Brunelleschi  tinha  em  mira  era  a  criação  de  um novo  processo  de  construção,  em  que  as  formas  da 
arquitetura clássica fossem livremente usadas para criar novos modos de harmonia e beleza.

O que continua sendo o aspecto mais surpreendente da realização de  Brunelleschi é o fato de ter 
realmente conseguido concretizar seu programa. Durante cerca de quinhentos anos, os arquitetos da Europa 
e  das  Américas  seguiram em sua  esteira.  Sempre  que  vamos  às  nossas  cidades  e  aldeias,  encontramos 
edifícios  em  que  são  usadas  formas  clássicas,  como  colunas  e  frontões.  Somente  no  século  atual  os 
arquitetos  começaram  a  questionar  o  programa  de  Brunelleschi  e  rebelaram-se  contra  a  tradição 
renascentista na  construção, tal como ele se revoltou contra a tradição gótica.  Entretanto,  muitas casas 
que  estão  sendo  construídas  agora,  mesmo  as  que  não  têm  colunas  ou  adornos  semelhantes,  ainda 
preservam alguns remanescentes da forma clássica, nas medidas e proporções da construção, ou no formato 
de molduras de portas e caixilhos de janelas. Se Brunelleschi queria criar a arquitetura de uma nova era, 
certamente conseguiu.

A fig. 150 mostra a fachada de uma pequena igreja que Brunelleschi  construiu para a poderosa 
família dos Pazzi, em Florença. Vemos imediatamente que ela tem muito pouco em comum com qualquer 
templo  clássico,  mas  ainda  menos  com  as  formas  usadas  pelos  construtores  góticos.  Brunelleschi 
combinou  colunas,  pilastras  e  arcos  à  sua  própria  maneira  para   lograr  um  efeito  de  leveza  e 
elegância que é diferente de tudo o que se construíra antes. Pormenores como a moldura da porta, com 
seu  frontão  clássico,  revelam como Brunelleschi  estudou cuidadosamente  as  antigas  ruínas  e  edifícios 
como o Panteão (fig. 74, p. 81). Comparemos o modo como o arco é formado e penetra no andar superior 
com  suas  pilastras  (meias  colunas  planas).  Descortinamos  ainda  mais  claramente  o  seu  estudo  de 
formas  romanas quando entramos na igreja (fig. 152). Nada nesse brilhante e bem proporcionado interior 
apresenta  qualquer  das  características  que  os  arqui-tetos  góticos  tinham  em tão  alto  apreço.  Não  há 
janelões  nem  delgadas  colunas.  Em  vez  disso,  a  parede  lisa  e  branca  é  subdividida  por  pilastras 
cinzentas, as quais transmitem a idéia de uma "ordem" clássica, embora não sirvam a qualquer função real 
na construção do edifício. Brunelleschi apenas as colocou para enfatizar a forma e proporção do interior.

Brunelleschi não foi apenas o iniciador da arquitetura da Renascença.  Segundo parece, a ele se 
deve  outra  momentosa  descoberta  no  campo  da  arte,  a  qual  também  dominou  a  arte  de  séculos 
subseqüentes:  a  da  perspectiva.  Vimos que  mesmo os  gregos,  que entendiam o escorço,  e  os  pintores 
helenísticos que eram engenhosos na criação da ilusão da profundidade (fig. 71,



152. Interior da Capela Pazzi, Projetada por BRUNELLESCHI, cerca de 1430 



p.  79),  ignoravam as  Íeis  matemáticas  pelas  quais  os  objetos  parecem  diminuir de tamanho 
quando  se  afastam de  nós.  Recordemos  que  nenhum  artista  clássico  poderia  ler  desenhado  a  famosa 
avenida  de  árvores  afastando-se  no  quadro  até  desaparecer  no  horizonte.  Foi  Brunelleschi  quem 
proporcionou aos artistas os meios matemáticos para solução do problema; e  a sensação que isso causou 
entre  os  pintores  deve  ler  sido  imensa.  A  fig.  153  mostra  uma  das  primeiras  pinturas  que  foram 
produzidas  de  acordo  com  essas  regras  matemáticas.  Trata-se  de  um mural  numa  igreja  florentina  e 
representa a Santíssima Trindade cora a Virgem e S. João sob a Cruz, e os doadores — um velho mercador 
e sua esposa — ajoelhados do lado de fora.  O pintor que fez esse mural chamava-se Masaccio (1401-28), 
que significa "desajeitado” *.  Deve ter sido um gênio extraordinário, pois  sabemos  que

*Na verdade, seu nome era Tommaso di ser Giovanni, sendo II Masaccio o apelido que afinal o imortalizou (N. do T)



morreu com 28 anos incompletos e, por essa altura, já provocara uma verdadeira revolução na 
pintura. Essa revolução não consistiu apenas no estratagema técnico da pintura em perspectiva,  embora 
isso, por si só, deva ter sido deveras espantoso enquanto foi novidade. Podemos imaginar a perplexidade 
dos florentinos quando esse mural foi exposto e parecia ter feito  um buraco na parede,  através  do qual 
podiam  ver  uma  nova  capela  no  moderno  estilo  de  Brunelleschi.  Mas  talvez  ficassem  ainda  mais 
surpresos  diante  da  simplicidade  e  grandiosidade  das  figuras  que  eram  emolduradas  por  essa  nova 
arquitetura. Se os florentinos esperavam algo na linha do Estilo Internacional,  que estava tanto em moda 
em Florença como no resto da Europa, devem ter ficado desapontados. Em vez da graça delicada, viram 
figuras maciças: em lugar de curvas fluentes, sólidas formas angulares; e em vez de pormenores refinados, 
como flores e pedras preciosas, um túmulo sombrio com um esqueleto em cima. Mas se a arte de Masaccio 
era menos agradável à vista do que as pinturas a que estavam habituados, por outro lado, era bem mais 
sincera e comovente. Podemos depreender que Masaccio admirou a grandeza dramática de Giotto, embora 
não  o  imitasse.  O simples  gesto com que a Virgem aponta para  seu Filho crucificado  é tão eloqüente  e 
impressionante por constituir o único movimento em toda a solene pintura.  Suas figuras, de fato, parecem 
estátuas. Foi esse efeito, mais do que qualquer outra coisa, que Masaccio intensificou pelo enquadramento 
em  perspectiva  em  que  suas  figuras  foram  colocadas.  Sentimos  que  quase  podemos  tocá-las,  e  essa 
sensação traz as figuras e sua mensagem para mais perto de nós.  Os novos artifícios e descobertas da 
arte  nunca  foram um fim  em si  para  os  grandes  mestres  da  Renascença.  Usaram-nos  sempre  com  o 
propósito  de  acercar  ainda  mais  do  nosso  espírito  o  significado  dos  temas  representados.  O  maior 
escultor do círculo de Brunelleschi foi o mestre florentino Donatello (1386?-1466). Era quinze anos mais 
velho do que Masaccio, mas viveu muito mais tempo. A fig. 154 mostra um de seus primeiros trabalhos. 



Foi encomendado pela corporação dos alfagemes e armeiros, cujo santo padroeiro. S. Jorge, representa; a 
estátua destinava-se a um nicho na parte exterior da igreja florentina de Or San Michele. Se recordarmos as 
estátuas  góticas  no  exterior  das  grandes  catedrais  (fig.  130,  p.  142),  compreenderemos  como Donatello 
rompeu completamente com o passado.  Essas  estátuas  góticas  pairavam ao lado dos pórticos,  em filas 
hieráticas e solenes,  parecendo  seres de outro mundo. O S. Jorge de Donatello finca-se com firmeza no 
chão,  os  pés  resolutamente  plantados  na  terra,  como se  estivesse  decidido  a  não  ceder  um palmo de 
terreno.  Seu  rosto  nada  tem da  beleza  indefinida  e  serena  dos santos  medievais  — é todo ele  energia  e 
concentração. Parece vigiar a aproximação do inimigo e medi-lo de alto a baixo, a mão pousada no escudo, 
toda a sua atitude tensa de desafiadora determinação. A estátua permaneceu famosa como retraio impar de 
vigor  e  coragem  juvenis.  Mas  não  é  apenas  a  imaginação  de  Donatello  que  devemos  admirar,  a  sua 
faculdade de visualizar o santo guerreiro de maneira tão vigorosa e convincente; toda a sua abordagem da 
arte  da  escultura  mostra  uma  concepção  completamente  nova.  Apesar  da  impressão  de  vida  e 
movimento que a estátua transmite, seus contornos permanecem claros e sólidos como um rochedo. Tal 
como as  pinturas de Masaccio,  ela mostra-nos que Donatello quis substituir o sutil  refinamento  de  seus 
predecessores  por  uma  nova  e  sadia  observação  da  natureza.  Detalhes  como  as  mãos  e  o  cenho  do 
santo demonstram uma  completa independência dos modelos tradicionais. Provam um estudo original  e 
deliberado das características reais do corpo humano. Pois esses mestres  florentinos do começo do século 
XV já não se contentavam em repelir as antigas fórmulas transmitidas pelos artistas medievais. Tal como 
os gregos e romanos, a quem admiravam, começaram a estudar o corpo humano em seus ateliers e oficinas, 
pedindo a modelos ou a colegas artistas que posassem para eles nas atitudes requeridas. Esse novo interesse 
e esse novo método é que fazem a obra de Donatello parecer tão profundamente convincente.

Donatello  adquiriu  grande  fama  durante  sua  vida.  Tal  como  Giotto,  um  século  antes,  era 
frequentemente chamado a outras cidades italianas a fim de lhes aumentar a beleza e a glória. A fig. 155 
reproduz um relevo em bronze por ele produzido para uma pia batismal em Siena,  dez anos depois 
do S. Jorge, em 1427. A semelhança da pia batismal medieval da fig. 122 (p. 133), ilustra também 
uma cena  da vida de S.  João Batista.  Mostra o  tétrico momento em que a princesa Salomé pediu ao 
Rei  Herodes,  como prêmio por  ter  dançado para  ele,  a  cabeça  de  S.  João  e a  obteve.  O nosso  olhar 
penetra  no régio  salão  do banquete  e  vai  ainda mais  longe,  até  à  galeria  dos  músicos  e  a  um lanço de 
escadas e salas ao fundo. O carrasco acabou de chegar e ajoelha-se ante o rei transportando numa bandeja a 
cabeça do santo. O rei recua e ergue as mãos horrorizado, crianças choram e fogem; a mãe de Salomé, que 
instigou o crime, é vista dirigindo-se ao rei, tentando explicar a ato. Há um grande vazio em torno dela, 
quando os convivas recuam. Um  deles cobre os olhos com a mão, outros cercam Salomé, que parece ter 
nesse instante suspendido a dança. Não é necessário explicar detalhadamente que características são novas 
nessa obra  de  Donatello.  São todas.  As pessoas  acostumadas  às  claras  e  graciosas  narrativas  da  arte 
gótica,  o  modo de  Donatello  de contar  uma história  deve ter  causado  um choque.  Não houve  aqui o 
desejo de formar um padrão agradável e bem arrumado, mas, pelo contrário, o de produzir um efeito de 
súbito  caos.  Tal  como  as  figuras  de  Masaccio,  as  de  Donatello  são  ásperas  e  angulares  em  seus 
movimentos. Os gestos são violentos e não se vislumbre tentativa alguma de mitigar o horror



da história. Para os seus contemporâneos, a cena deve ter parecido quase perigosamente viva.
A nova arte da perspectiva aumenta ainda mais a ilusão de realidade. Donatello deve ler começado 

por se perguntar: "Como teriam acontecido as coisas quando a cabeça do santo foi trazida para o salão?" 
Ele empenhou-se em representar um palácio clássico como aquele em que o evento poderia ter ocorrido, e 
escolheu  tipos  romanos  para  as  figuras  ao  fundo.  Percebe-se  nitidamente  que,  de  fato,  nessa  época, 
Donatello,  como  seu  amigo  Brunelleschi,  tinha  iniciado  um  estudo  sistemático  dos  remanescentes 
romanos para ajudá-lo a concretizar o renascimento da arte. É inteiramente errado, 



porém, imaginar  que esse estudo da arte  grega e  romana  causou  a "Renascença".  A verdade  é 
quase o oposto. Os artistas em redor de Brunelleschi  ansiavam com tanta veemência por uma renovação 
da  arte  que  se  voltaram  para  a  natureza,  a  ciência  e  os  remanescentes  da  antiguidade  a  fim  de 
realizarem seus novos objetivos.

O domínio da ciência e do conhecimento da arte  clássica manteve-se por algum tempo na posse 
exclusiva dos artistas italianos da Renascença. Mas a vontade apaixonada de criar uma nova arte, que fosse 
mais fiel à natureza do que tudo o que fora visto até então, inspirou também os artistas da mesma geração 
no Norte.

Assim como a geração de Donatello em Florença se cansou das sutilezas e refinamentos do estilo 
gótico internacional e ambicionou criar figuras mais vigorosas e austeras, também um escultor transalpino 
se  bateu  por  uma arte  mais  real  e  mais  franca  do  que  as  delicadas  obras  de  seus  predecessores.  Esse 
escultor foi Claus Sluter, que trabalhou por volta de 1380-1400 em Dijon, nessa época a capital do rico 
e  próspero  Ducado de Borgonha.  Sua  obra  mais famosa é um grupo de profetas que formou outrora a 
base de um grande  crucifixo que assinalava a fonte de um famoso local de peregrinação (fig. 156).  São os 
homens cujas  palavras  eram interpretadas  como a profecia  da Paixão.  Cada  um deles  tem na  mão um 
grande rolo de pergaminho em que essas palavras estavam inscritas e parecem estar meditando sobre a 
tragédia iminente. Já não são as solenes e rígidas figuras que ladeiam os pórticos das catedrais góticas (fig. 
130,  p.  142).  Diferem  dessas  obras  anteriores,  tanto  quanto  o  S.  Jorge  de  Donatello.  O  homem  de 
turbante  é  Daniel,  o  velho  profeta  calvo,  Isaías.  Postados  diante  de  nós,  de  tamanho  maior  que  o 
natural, ainda animados pelo ouro e a cor, parecem menos estátuas do que personagens impressionantes de 
um auto sacro medieval, prestes a recitarem  seus papéis.  Mas, apesar  de toda essa ilusão de realidade, 
não  devemos  esquecer  o  senso  artístico  com  que  Sluter  criou  essas  figuras  maciças,  com  o  largo 
movimento das vestes e a dignidade das posturas.

Não foi um escultor, porém, quem realizou a conquista finai da realidade  no Norte. Pois o artista 
cujas  descobertas  revolucionárias  se sentiu,  desde o começo,  representarem algo inteiramente  novo foi  o 
pintor  Jan  van  Eyck  (1390?-1441).  Tal  como  Sluter,  ele  também estava  ligado  à  corte  dos  Duques  de 
Borgonha. mas trabalhou sobretudo na Flandres. região dos Países Baixos  que corresponde atualmente à 
Bélgica.  Sua  mais  famosa  obra  é  um  gigantesco  retábulo  com  numerosas  cenas,  na  cidade  de  Gand. 
Consta que esse políptico teria sido iniciado pelo irmão mais velho de Jan, Hubert, de quem pouco se sabe, 
e concluído por Jan em 1432, na mesma década que viu serem completadas as grandes obras de Masaccio e 
Donatello já descritas.  A fig. 157 mostra-nos partes desse maravilhoso retábulo,  com santos e peregrinos 
afluindo de todos os lados para a adoração do Cordeiro. À primeira vista, essas vívidas cenas podem não 
parecer muito diferentes das miniaturas pintadas para a corte borgonhesa uma geração atrás (fig. 147, p. 
164).  De  fato,  se  atentarmos  para  a  Festa  de  Maio  pintada  pelos  irmãos  Limbourg,  certamente 
encontraremos muitas semelhanças flagrantes. Ao invés dos artistas florentinos de sua geração.  Jan van 
Eyck não rompeu radicalmente  com as  tradições do Estilo Internacional. Preferiu explorar os métodos 
dos irmãos  Limbourg e levá-los a tal acume de perfeição que deixou para trás as idéias da  arte medieval. 
Eles, como outros mestres góticos do período, compraziam-se



em  encher  suas  pinturas  de  pormenores  delicados  e  encantadores,  captados  pela  observação. 
Orgulhavam-se em exibir sua habilidade na pintura de flores e animais, edifícios, vestuários suntuosos e 
jóias,  e em apresentar  uma  deliciosa festa para os olhos. Vimos que eles não se preocupavam excessiva-
mente com a aparência real das figuras e paisagens, nem com o fato de seus  desenhos e perspectivas  não 
serem,  portanto,  muito  convincentes.  Não  se  pode  dizer  o  mesmo das  pinturas  de  Van  Eyck.  A  sua 
observação da natureza é ainda mais paciente, seu conhecimento dos detalhes ainda mais exato. As árvores 
e  os  edifícios  ao  fundo mostram claramente  essa  diferença.  As  árvores  dos  irmãos  Limbourg,  como  se 
recordará, são bastante esquemáticas e convencionais. Suas paisagens pareciam mais um pano de fundo 
ou uma  tapeçaria  do que um cenário real.  Tudo isso é muito diferente na pintura de Van Eyck. Temos 
aqui árvores e paisagens reais, no caminho da cidade e do castelo que se vislumbram contra o horizonte. A 
paciência infinita com que a erva nos rochedos e as flores que crescem nos penhascos foram pintadas não 
sofre comparação com a vegetação rasteira, meramente ornamental, da miniatura dos Limbourg. O que 
dizemos  da  paisagem  vale  também  para  as  figuras.  Van  Eyck  parece  ler  sido  tão  determinado  na 
reprodução minuciosa de cada detalhe em sua pintura que temos quase a impressão de podermos  contar 
os  pêlos  na  crina  dos  cavalos  ou  as  guarnições  de  pele  nos  trajes  dos  cavaleiros.  O  cavalo  branco  na 
miniatura  dos  Limbourg  lembra  um cavalinho  de  balanço.  O cavalo  no  retábulo  de  Van Eyck é  muito 
semelhante  nas  formas  e  postura,  mas  está  vivo.  Podemos  ver  luz  em seus  olhos,  as  dobras  na  pele  e, 
enquanto o cavalo anterior parecia quase plano, o de Van Eyck tem patas redondas que são modeladas em 
luz e sombra.

Poderá  parecer  trivial  ou  fútil  determo-nos  em  todos  esses  pequenos  detalhes  e  elogiar  um 
grande  artista  pela  paciência  com que  observou  e  copiou a natureza.  Seria  certamente  errado  ter  em 
menos apreço a obra dos irmãos Limbourg ou de qualquer outro artista porque faltou a sua pintura essa 
imitação  fiel  da natureza.  Mas,  se  quisermos entender  o  modo como se  desenvolveu a arte  setentrional, 
cumpre-nos apreciar esse infinito cuidado e paciência de Jan Van Eyck. Os artistas meridionais de sua 



geração, os mestres florentinos do circulo de Brunelleschi, tinham desenvolvido um método pelo qual 
a  natureza  podia  ser  representada  num quadro  com  exatidão quase científica.  Começavam com uma 
estrutura de linhas em perspectiva e construíam o corpo humano através do conhecimento de anatomia e 
das  leis  do  escorço.  Van  Eyck  adotou  o  caminho  oposto.  Realizou  a  ilusão  da  natureza  mediante  a 
paciente adição de detalhe após detalhe, até que a totalidade de seu quadro se convertesse num espelho do 
mundo visível.  Essa diferença entre a arte do Norte e a italiana continuou sendo importante  por  muitos 
anos. É um palpite fácil dizer que qualquer obra que sobressaia  na representação da bela superfície das 
coisas, de flores, jóias ou textura das roupagens, será de um artista setentrional, muito provavelmente de um 
pintor holandês; ao passo que uma pintura de contornos audazes, perspectiva clara e um domínio seguro do 
belo corpo humano será italiana.

Para levar a termo sua intenção de espelhar a realidade em todos os seus  pormenores, Van Eyck 
teve  que  aperfeiçoar  a  técnica  da  pintura.  Ele  foi  o  inventor  da  pintura  a  óleo.  Tem  havido  muita 
discussão  em  torno  do  significado  exato  e  da  veracidade  dessa  asserção,  mas  os  detalhes  importam 
comparativamente  pouco.  A  sua  descoberta  não  foi  algo  como  a  da  perspectiva,  que  constituiu  um 
evento  inteiramente  novo.  O que  ele  realizou  foi  uma nova  receita  para  a  preparação  de  tintas,  antes 
delas serem postas no painel. Os pintores dessa época não compravam cores prontas em tubos ou caixas. 
Tinham que preparar os seus próprios pigmentos, sobretudo extraídos  de plantas e minerais.  Procediam 
depois à sua pulverização,  triturando-os  entre duas pedras — ou mandando seus aprendizes triturarem-
nos — e, antes de os usarem, adicionavam algum líquido aos pigmentos, a fim de converterem o pó numa 
espécie  de  pasta.  Havia  diversos  métodos  para  fazer  isso,  mas,  durante  a  Idade  Média,  o  principal 
ingrediente do líquido tinha que ser obtido de um ovo, o que era muito adequado exceto pelo fato de secar 
muito depressa. O método de pintura com esse tipo de preparação de cores  chamava-se têmpera. Jan 
Van Eyck não estava satisfeito com a fórmula, porque não lhe permitia realizar transições suaves em que 
as tonalidades das cores se transformassem gradualmente de umas para outras. Se usasse óleo em vez de 
ovo,  poderia  trabalhar  muito  mais  lentamente  e  com  maior  exatidão.  Poderia  fazer  cores  lustrosas 
suscetíveis  de  serem  aplicadas  em  camadas  transparentes  ou  "vidrados";  poderia  adicionar  cintilantes 
detalhes em relevo com um pincel de ponta aguçada; e realizar todos aqueles milagres de exatidão e minúcia 
que espantaram seus contemporâneos e cedo levaram à aceitação geral da pintura a óleo como o veículo 
pictórico mais adequado.  A arte de Van Eyck atingiu talvez seu maior triunfo na pintura de  retratos. 
Um dos seus  mais  famosos  retratos  é  o  da fig.  159,  o  qual  representa  um mercador  italiano,  Giovanni 
Arnolfini, que tinha ido aos Países Baixos em viagem de negócios, na companhia de sua noiva, Jeanne 
de Chenany.  À sua maneira, era uma obra tão nova e revolucionária quanto a de Donatello  ou Masaccio 
na  Itália.  Um  simples  recanto  do  mundo  real  tinha  sido  subitamente  fixado  num painel  como  por 
mágica.  Não lhe faltava nada:  o  tapete e os chinelos, o rosário na parede,  a pequena escova ao lado do 
leito  e  as  frutas  no  parapeito  da  janela  e  sobre  a  arca.  Era  como se  pudéssemos  fazer  uma  visita  aos 
Arnolfini em sua residência. O quadro representa provavelmente um momento solene na vida do casal: os 
seus esponsais. A jovem acaba de colocar sua mão direita sobre a esquerda de Arnolfini e este parece estar 
prestes a colocar sua própria mão direita na dela, como símbolo solene de sua união. Provavelmente o pintor 
foi  chamado  a  registrar  esse  importante  momento  como testemunha,  tal  como um notário  poderia  ser 
chamado para declarar que esteve presente num ato solene idêntico. Isso explicaria por que o mestre apôs 
seu  nome numa posição  de  destaque  no  quadro,  com as  palavras latinas  "Johannes de eyck fuit hic"  
(Jan van Eyck esteve presente). No espelho ao fundo do quarto vemos toda a cena refletida por trás e aí, 
ao que parece, também vemos a imagem do pintor e testemunha. Ignoramos se foi o mercador italiano ou 
o artista setentrional quem concebeu a idéia de fazer tal uso do novo gênero de pintura, o qual pode ser 
comparado  ao  uso  legal  de  uma  fotografia,  adequadamente  endossada  por  uma  testemunha  idônea. 
Mas quem quer que tivesse originado  a  idéia,   por certo  havia 



compreendido rapidamente as tremendas possibilidades inerentes na nova  maneira do pintar  de 
Van  Eyck.  Pela  primeira  vez  na  história,  o  artista  tornou-se  a  perfeita  testemunha  ocular,  na  mais 
verdadeira acepção da palavra.

Em sua tentativa de  traduzir  a  realidade  tal  como se apresenta  aos  olhos,  Van  Eyck,  tal  como 
Masaccio, tinha que renunciar aos padrões aprazíveis e às curvas fluentes do estilo gótico internacional. 
Suas figuras podem até  parecer,  a alguns, rígidas e deselegantes,  quando comparadas com o requintado 
donaire de pinturas como o díptico de Wilton (fig. 146, p, 163). Mas por toda a Europa os artistas dessa 
geração,  em sua apaixonada busca de  verdade, desafiavam as antigas idéias de beleza e provavelmente 
chocavam muita gente mais velha. Um dos mais radicais desses inovadores foi um pintor suíço, Conrad Witz 
(1400?-1460?). A fig. 160 é de um retábulo que ele pintou em 1444 para Genebra. Está dedicado a S. Pedro 
e representa o encontro do Santo com o Cristo após a Ressurreição, tal como é descrito no Evangelho de S. 
João (capítulo XXI). Alguns apóstolos e seus companheiros tinham ido  pescar  no mar  de  Tiberíades, 
mas  nada  apanharam.  Quando  chegou  a  manhã,  Jesus  estava  na  praia,  mas  os  discípulos  não  O 
reconheceram. Então lhes disse que lançassem a rede à direita do barco, e foi tão grande a quantidade 
de peixe que nem podiam içar a rede. Nesse momento, um dos discípulos exclamou: "É o Senhor!" Ao ouvir 
isso, Pedro "cingiu-se com sua veste de pescador, porque se havia despido, e lançou-se ao mar"; mas "os 
outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes", após o que compartilharam de uma 
refeição com Jesus. Um pintor medieval que fosse solicitado a ilustrar esse evento milagroso contentar-se-
ia provavelmente com uma série convencional de linhas onduladas para assinalar o mar de Tiberíades. Mas 
Witz desejou mostrar aos burgueses de Genebra como deve  ter sido a cena quando Jesus se acercou da 
orla da praia. Assim, ele não pintou um lago qualquer, mas um lago que todos eles conheciam bem: o lago 
de Genebra com o maciço monte Salève erguendo-se ao fundo. É uma paisagem real que todos podiam 
ver  e  que  ainda  hoje  se  parece  muito  com  a  reproduzida  na  pintura.  Talvez  se  trate  da  primeira 
representação exata, o primeiro "retrato" de um panorama real jamais tentado. Sobre esse lago de verdade, 
Witz pintou pescadores de verdade; não os majestosos apóstolos das representações mais antigas, mas rudes 
homens do povo, atarefados com seus apetrechos de pesca e esforçando-se um tanto desajeitadamente por 
manter a barca em equilíbrio. S. Pedro parece um tanto perdido dentro da água e assim devia sentir-se, 
por  certo.  Somente  o  Cristo  permanece  numa atitude  calma  e  firme.  Sua  figura  sólida  lembra  as  do 
grande afresco de Masaccio (fig. 153. p. 171). Deve ter sido uma experiência impressionante para os fiéis 
de  Genebra,  quando  contemplaram  esse  novo  retábulo  pela  primeira  vez  e  viram  os  apóstolos  como 
homens iguais a eles, pescando no próprio lago de sua cidade, com o Cristo surgindo milagrosamente na 
praia que lhes era familiar, para trazer ajuda e conforto.





AS NOVAS DESCOBERTAS que tinham sido feitas pelos artistas da Itália e  Flandres no começo 
do  século  XV  tinham  produzido  um  frêmito  de  emoção  em  toda  a  Europa.  Pintores  e  patrocinadores 
estavam igualmente fascinados pela idéia de que a arte pudesse ser usada não só para contar a História 
Sagrada de um modo comovente, mas servisse também para espelhar um fragmento do mundo real. Talvez 
o resultado mais imediato dessa grande revolução na arte foi os artistas começarem por toda parte a realizar 
experimentos e a buscar novos e surpreendentes efeitos. Esse espírito de aventura que se apossou da arte 
no século XV assinala a verdadeira ruptura com a Idade Média.

Há um efeito dessa ruptura que devemos considerar em primeiro lugar.  Até por volta de 1400, a 
arte em diferentes partes da Europa desenvolvera-se segundo linhas semelhantes. Recordemos que o estilo dos 
pintores e escultores góticos desse período é  conhecido  como  Estilo   Internacional  porque  os objetivos 
dos mais destacados mestres da França e Itália, da Alemanha e da Borgonha, eram todos muito semelhantes. E 



claro, tinham existido diferenças nacionais durante toda a Idade Média — lembremos as diferenças entre a 
França e a Itália durante o século XIII — mas, em seu todo, elas não eram muito importantes. Isso aplica-
se não só ao campo da arte, mas também ao mundo de saber e até à política. Os homens eruditos da Idade 
Média falavam e escreviam em latim e não fazia grande diferença se lecionavam na Universidade de Paris, 
Pádua ou Oxford.

Os nobres do período compartilhavam dos ideais da cavalaria; sua lealdade ao rei ou ao senhor 
feudal não implicava que se considerassem os  paladinos de qualquer  povo ou nação.  Tudo isso mudou 
gradualmente em fins da Idade Média, quando as cidades, com seus burgueses e mercadores, se  tornaram 
mais importantes do que os castelos dos barões. Os mercadores  falavam em vernáculo e uniam-se contra 
qualquer concorrente estrangeiro ou intruso. Cada cidade orgulhava-se e era ciosa de sua própria posição 
e  privilégios  no  comércio  e  indústria.  Na  Idade  Média,  um  bom  mestre  podia  viajar  de  um  local  de 
construção  a  outro,  podia  ser  recomendado  de  mosteiro  para  mosteiro,  e  poucos  se  preocupavam  em 
perguntar-lhe  qual  era  a  sua  nacionalidade.  Mas,  assim  que  as  cidades  ganharam  em  importância,  os 
artistas, como todos os artesãos e artífices,  organizaram-se em corporações.  Essas corporações eram, sob 
muitos aspectos, semelhantes aos nossos sindicatos. Competia-lhes zelar pelos direitos e privilégios de seus 
membros e assegurar um mercado para os seus produtos. Para ser admitido na corporação, o artista tinha 
de mostrar que era capaz de atingir determinados padrões, que era, de fato, um mestre em seu ofício. Era 
autorizado  então  a  instalar  uma  oficina,  a  empregar  aprendizes  e  a  aceitar  encomendas  para  retábulo, 
retratos, arcas pintadas, estandartes e brasões, ou qualquer outro trabalho do gênero.

As corporações eram usualmente companhias ricas que faziam ouvir sua voz no Governo da cidade 
e não só a ajudavam a ser próspera como também se empenhavam em fazê-la bela.  Em Florença e em 
outras  cidades,  as  corporações dos ourives, dos tecelões,  dos armeiros e outros, dedicavam uma  parte  de 
suas verbas a fundação de igrejas, construção de câmaras corporativas e dedicação de altares e capelas. A 
esse  respeito,  fizeram muito  pela  arte.  Por  outro  lado,  zelavam escrupulosamente  pelos  interesses  de 
seus  próprios membros e,  portanto,  dificultavam a qualquer  artista de fora obter  emprego ou instalar-se 
entre eles. Somente os artistas mais famosos conseguiam, por vezes, quebrar essa resistência e viajar o mais 
livremente possível no período em que estavam sendo construídas as grandes catedrais.

Tudo isso tem relação com a história da arte porque, graças ao crescimento das cidades, o Estilo 
Internacional  foi, talvez,  o último estilo transnacional que a Europa viu, pelo menos até ao século XX. No 
século XV, a arte  fragmentou-se numa série  de "escolas"  diferentes;  quase  todas  as  cidades  grandes  ou 
pequenas  da  Itália.  Flandres  e  Alemanha tinham sua própria  "escola de pintura". A palavra "escola" é 
algo desorientadora.  Nesses  tempos  não  existiam escolas  de  arte  onde  jovens  estudantes  freqüentassem 
aulas. Se um rapaz decidisse que gostaria de ser pintor, o pai colocava-o como aprendiz desde muito cedo em 
casa de um dos principais mestres da cidade. Ficava ai vivendo, usualmente, fazia recados para a família do 
mestre e tinha que se mostrar útil de todas as maneiras possíveis. Uma das suas principais tarefas  podia 
ser a de triturar  o material  para a preparação de cores  ou ajudar  no  apronto dos painéis de madeira ou 
telas  que  o  mestre  quisesse  usar.  Gradualmente,  ser-lhe-ia  confiada  a  execução  de  alguns  trabalhos  de 
escassa importância,  como pintar um mastro de bandeira.  Depois, num dia em que o  mestre estivesse 
muito atarefado, ele pediria ao aprendiz para ajudá-lo no acabamento de alguma parte insignificante de uma 
obra  importante  —  pintar  o  fundo  que  o  mestre  delineou  previamente  na  tela,  terminar  as  roupas  dos 
circunstantes numa cena. Se o rapaz mostrava talento e sabia como imitar à perfeição a maneira de pintar 
do mestre, eram-lhe confiadas aos poucos tarefas mais importantes — talvez pintar um quadro inteiro 
a partir  do  esboço do mestre e com a supervisão deste. Estas eram, portanto, as "escolas  de pintura" do 
século XV. Eram, na verdade, excelentes escolas e existem hoje em dia muitos pintores que desejariam ter 
recebido um treinamento tão completo. O modo como os mestres de uma cidade transmitiam sua habili-
dade  e  experiência  à  geração  jovem  também  explica  por  que  a  "escola  de  pintura"  nessas  cidades 
desenvolveu uma individualidade própria tão definida. Pode-se reconhecer se uma pintura do século XV 
provém de Florença ou de Siena. Dijon ou Bruges, Colônia ou Viena.

Para  obtermos  uma  posição  vantajosa  da  qual  possamos  examinar  essa  imensa  variedade  de 
mestres, "escolas" e experimentos, é melhor voltarmos a Florença, onde se iniciara a grande revolução em 
arte.  É fascinante  observar  como a geração  que  se  seguiu a  Brunelleschi,  Donatello  e  Masaccio  tentou 
utilizar as descobertas deles e aplicá-las a todas as tarefas com que deparavam. Isso nem sempre era fácil. 
As principais tarefas que os clientes  encomendavam mantinham-se, no f i m  de contas, fundamentalmente 
inalteradas desde o período anterior. Por vezes, os novos e revolucionários métodos pareciam colidir com as 
encomendas tradicionais. Vejamos o caso da arquitetura: a idéia de Brunelleschi fora introduzir as formas 
dos edifícios clássicos, as colunas, frontões e cornijas, que ele copiara das ruínas romanas. Ele empregara 
essas formas em suas igrejas. Seus sucessores estavam ansiosos por imitá-lo. A fig. 162 mostra uma igreja 
projetada pelo arquiteto florentino  Leone Battista Alberti (1404-72), que concebeu a sua fachada como 
um gigantesco arco triunfal a maneira romana (fig. 75, p. 83). Mas como aplicar esse novo programa 
a  uma  residência  comum  numa  rua  da  cidade?  As  casas  e  os  palácios  tradicionais  não  podiam  ser 
construídos à maneira de  exemplos. Nenhuma casa particular sobrevivera dos tempos romanos e. mesmo 
que isso tivesse acontecido, as necessidades e os hábitos haviam mudado tanto que as residências de antanho 
pouca orientação forneceriam. O problema, portanto, era encontrar um meio-termo entre a casa tradicional, 



com paredes  e janelas, e a forma clássica que Brunelleschi ensinara os arquitetos a usarem.  Foi também 
Alberti quem encontrou a solução que continuaria sendo influente até aos nossos dias. Quando construiu 
um palácio para os Rucellai,  uma família de abastados mercadores  florentinos (fig.  163).  projetou um 
edifício  comum de  três  andares.  Entretanto,  Alberti  manteve-se  fiel  ao  programa  de  Brunelleschi  e 
usou  formas  clássicas  para  a  decoração  da  fachada.  Em vez  de  construir  colunas  ou  meias  colunas, 
cobriu a casa com uma série de pilastras e  cornijamentos  planos que sugeriam uma ordem clássica sem 
alterar  a  estrutura  do  edifício.  É  fácil  ver  onde  Alberti  tinha  aprendido  esse  princípio.  Recordemos  o 
Coliseu Romano (fig. 73, p. 80), em  que várias  "ordens" gregas  foram aplicadas  aos diversos  andares. 
Também  no palácio  Rucellai  o  andar  inferior  é  uma adaptação  da  ordem dórica  e  também aí  vemos 
arcos  entre  as  pilastras.  Mas,  embora  Alberti  tenha  assim  dado  ao  palácio  da  velha  cidade  um  ar 
moderno,  ao  reverter  a  formas  romanas,  não  rompeu  inteiramente  com  as  tradições  góticas.  Bastará 
compararmos as janelas do palácio com as da fachada de Notre Dame de Paris (fig. 126, p. 137) para 
descobrir  uma  inesperada  semelhança.  Alberti  "traduziu"  meramente  uma  traça  gótica  para  formas 
clássicas  suavizando  o  "bárbaro"  arco  ogival  e  usando  os  elementos  da  ordem  clássica  num  contexto 
tradicional.

Essa realização de Alberti  é típica.  Pintores e  escultores  da Florença  quatrocentista  também se 
encontraram frequentemente numa situação em que tinham de adaptar o novo programa a uma velha 
tradição.  A  mistura  entre  velho e novo,  entre  tradições  góticas  e  formas  modernas,  é  característica  de 
muitos dos mestres de meados do século XV.

O maior  desses  mestres  florentinos,  que  logrou  harmonizar  as  novas  realizações  com a  antiga 
tradição, foi um escultor da geração de Donatello, Lorenzo Ghiberti (1378-1455). A fig. 164 mostra um de 
seus relevos para a mesma pia batismal em Siena a que foi destinada a "Dança de Salomé" de  Donatello 
(fig. 155, p. 174).  Sobre a obra de Donatello poderíamos dizer que  tudo era  novo; a  de Ghiberti  parece 
muito menos surpreendente à  primeira vista.  Notamos que o arranjo da cena  não é muito diferente do 
usado pelo famoso fundidor de Liège do século XII (fig. 122. p. 133): Cristo no centro, ladeado por S. João 
Batista e os anjos celebrantes, com Deus Pai e a Pomba



aparecendo no Céu. Mesmo no tratamento de detalhes, a obra de Ghiberti recorda a de seus precursores 
medievais;  o  carinho  com  que  ele  arranja  as  pregas  das  vestes  pode  lembrar-nos  tais  trabalhos  de 
ourivesaria do século XIV como a Santa Virgem da fig. 142 (p. 157). No entanto, o relevo de Ghiberti 
é,  à  sua  própria  maneira,  tão  vigoroso  e  convincente  quanto  o  de  Donatello  que  lhe  faz  companhia. 
Também ele aprendeu a caracterizar cada figura e a fazer-nos compreender o papel que ela desempenha: a 
beleza e humildade do Cristo, o Cordeiro de Deus, o solene e enérgico gesto de S. João, o esquálido 
profeta chegado do ermo, e as hostes celestiais de anjos que silenciosamente se entreolham em júbilo e 
enlevo. E, enquanto o novo  modo dramático de Donatello  de representar  a  cena  sagrada  perturba um 
pouco a clara disposição que fora o orgulho de tempos idos, Ghiberti cuidou

de se manter  lúcido e comedido.  Ele não nos dá a  idéia  de espaço real  que Donatello tinha em mente. 
Preferiu dar-nos apenas uma sugestão de profundidade e deixar que suas principais figuras se destaquem 
nitidamente contra um fundo neutro.

Assim como Ghiberti  permaneceu fiel  a algumas das  idéias da arte  gótica, sem se recusar a 
fazer uso das novas descobertas do seu século, o grande pintor Fra Angélico de Fiesole, perto de Florença 
(1387-1455), aplicou os novos métodos de Masaccio principalmente para expressar as idéias tradicionais 
da  arte  religiosa.  Fra  Angélico  era  um frade  da  Ordem  Dominicana  e  os  afrescos  que  pintou  em seu 
mosteiro florentino de S. Marcos, por volta de 1440, estão entre as suas mais belas obras. Pintou uma cena 
sacra na  cela  de cada monge e no final  de cada corredor;  e,  quando caminhamos de  um para outro na 
quietude do velho edifício, sentimos algo do espírito com que essas obras foram concebidas. A fig. 165 
mostra um mural  da Anunciação que foi pintado em uma das celas. Vemos imediatamente que a arte da 
perspectiva  não  apresentava  dificuldades  para  o  pintor.  O  claustro  onde  a   Virgem  ajoelha  é 
representado  de  uma  forma  tão  convincente  quanto  a  abóbada  no  famoso  afresco  de  Masaccio  (fig. 
153, p. 171). Entretanto,  não  era claramente a principal intenção de Fra Angélico "fazer um buraco na 
parede". Â semelhança de Simone Martini, no século XIV (fig. 144, p. 160), ele apenas quis representar 
a história sagrada em toda a sua beleza e  simplicidade. Dificilmente se vislumbra qualquer movimento 
na pintura de  Fra Angélico, ou qualquer sugestão de corpos sólidos e reais. Mas considero  que a obra é 
tanto mais comovente em virtude de sua humildade,  que é a  de  um grande artista que deliberadamente 
renunciou a qualquer exibição de modernidade, apesar de sua profunda compreensão dos problemas que 
Brunelleschi e Masaccio haviam introduzido na arte.

Podemos  estudar  o  fascínio  desses  problemas  e  também  sua  dificuldade  na  obra  de  outro 
florentino, o pintor Paolo Uccello  (1397-1475),  cuja obra  melhor  conservada  é  a  cena  de  batalha  na 
National  Gallery,  de Londres  (fig., 167). A pintura destinava-se provavelmente a ser colocada sobre 
os lambris (o apainelado que reveste a parte inferior de uma parede) de uma sala  do Palácio Mediei, o 
palácio citadino da mais rica e poderosa das famílias de mercadores florentinos. Representa um episódio 
da história de Florença, ainda um tema corrente na época em que o painel foi pintado, a batalha de São 
Romano,  em 1432,  quando as  tropas  florentinas  derrotaram seus  inimigos em uma das muitas guerras 
entre  facções  italianas.  Superficialmente,  a  pintura  poderá  parecer  bastante  medieval.  Esses  cavaleiros 
metidos em armaduras, com suas longas e pesadas lanças, cavalgando como se participassem 





de um torneio, podem recordar-nos as Crônicas de Froissart; o modo como a cena é representada tampouco 
nos impressiona, de início, como muito moderna. Cavalos e homens sugerem-nos pequenos brinquedos de 
madeira e todo o alegre quadro parece muito distante da realidade da guerra. Mas, se nos perguntarmos 
por que é que esses cavalos nos fazem lembrar cavalinhos de balanço e a cena nos recorda um espetáculo 
de marionetes, faremos uma curiosa descoberta.  Precisamente porque o pintor estava tão fascinado pelas 
novas  possibilidades  de  sua  arte  é  que  fez  tudo  o  que  lhe  era  possível  para  que  as  suas  figuras  se 
destacassem no espaço como se fossem esculpidas e não pintadas. Dizia-se de Uccello que a descoberta da 
perspectiva o impressionara tanto que passava dias e noites desenhando objetos em escorço e criando para 
si mesmo novos problemas a solucionar. Os seus colegas pintores costumavam dizer que ele estava de tal 
modo absorto nesses estudos que, quando a esposa o advertia de que eram horas de ir para a cama, Uccello 
mal erguia os olhos e exclamava: "Que coisa doce é a perspectiva!" Podemos vislumbrar algo desse fascínio 



na pintura. É óbvio que Uccello empenhou-se em representar as várias peças da armadura que juncam 
o  solo  na  perspectiva  correta.  Seu  maior  orgulho  era  provavelmente  a  figura  do  guerreiro  caído, 
jazendo por  terra,  cuja representação em escorço deve ter sido extremamente difícil.  Nunca tal figura 
fora pintada antes e, embora pareça um tanto pequena em relação às outras figuras, podemos imaginar que 
sensação  não  teria  provocado.  Encontramos  em  todo  o  painel  indícios  do  interesse  que  Uccello 
dedicou à perspectiva e do atrativo que ela exercia sobre seu espírito. As próprias lanças quebradas que 
se espalham pelo chão foram dispostas de maneira que apontam todas para o "ponto de fuga" comum. 
Esse  claro  arranjo  matemático é  o  responsável,  em parte,  pela  aparência  artificial  de  palco em que a 
batalha  parece  desenrolar-se.  Se  recuarmos  desse  aparato  cavaleiroso  para  a  pintura  de  Van  Eyck  de 
cavaleiros no retábulo de Gand  (fig.  157, p.  177) e a miniatura de Limbourg (fig.  148, p.  165) com 
que a

167. UCCELLO: A Batalha de São Romano. Painel Pintado  provavelmente de uma sala do Palácio Mediei. Cerca de 1450. Londres,  
National Gallery

comparamos, poderemos ver mais claramente o que Uccello devia à tradição gótica e como a transformou. 
Van  Eyck,  no  Norte,  mudara  as  formas  do  Estilo  Internacional  adicionando  cada  vez  mais  detalhes 
baseados na observação e tentando copiar as superfícies das coisas até ao ínfimo sombreado. Uccello optou 
pela  abordagem  oposta.  Mediante  a  sua  amada  arte  da  perspectiva,  tentou  construir  um convincente 
palco onde suas  figuras  parecessem  sólidas  e  reais.  Sólidas  parecem,  indubitavelmente,  mas  o  efeito 
recorda  um pouco as  imagens estereoscópicas  que vemos através  de  um par  de  lentes.  Uccello  ainda  não 
aprendera  a  usar  os  efeitos  de  luz,  sombra  e  ar  para  suavizar  os  contornos  duros  de  uma representação 
estritamente perspectivada.  Mas,  se  nos  postarmos diante da pintura na National  Gallery,  não sentimos 
que falte  qualquer  coisa porque,  apesar  de sua preocupação  com a Geometria  aplicada.  Uccello  era  um 
verdadeiro artista.

Enquanto  pintores  como  Fra  Angélico  podiam  usar  o  novo  sem  alterar  o  espírito  do  antigo, 
enquanto  Uccello  era,  por  sua  vez,  completamente  cativado  pelos  problemas  do  novo,  artistas  menos 
devotos e menos ambiciosos  aplicaram alegremente os novos métodos sem se preocuparem demais com as 
suas dificuldades. O público provavelmente gostava desses mestres que lhes davam o melhor de ambos os 
mundos. Assim, a encomenda para pintar as paredes da capela particular do palácio citadino dos Mediei 
foi  entregue  a  Benozzo  Gozzoli  (1420-97),  um  discípulo  de  Fra  Angélico,  mas,  ao  que  parece,  um 
homem de horizontes muito diferentes. Ele cobriu as paredes da capela com uma pintura da cavalgada dos 
Três Magos, e fê-los viajar com uma pompa verdadeiramente régia através de uma paisagem sorridente. 
O episódio bíblico proporcionou-lhe a oportunidade de exibir belos ornatos e  atavios, maravilhosos trajes, 
um mundo  encantado  e  alegre.  Vimos  como  esse  gosto  pela  representação  da  pompa  e  cerimonial  dos 
passatempos nobres se desenvolveu na Borgonha (fig. 148, p. 165), com a qual os Mediei mantinham estreitas 
relações de comércio. Gozzoli parece determinado a mostrar que as  novas realizações podem ser usadas 
para tornar ainda mais vívidas e aprazíveis essas alegres cenas da vida contemporânea. Não temos razão 
para discordar dele por isso. A vida do período era,  de fato, tão pitoresca e  colorida que devemos ser 
gratos a esses mestres secundários que preservaram um registro desses tempos deleituosos em suas obras, e 
ninguém que vá a Florença deve perder a alegria de uma visita a essa pequena capela, na qual parece ainda 
perdurar algo do sabor de uma vida festiva (fig. 168).

Entrementes,  outros  pintores  nas  cidades  ao  norte  e  ao  sul  de  Florença  tinham  absorvido  a 



mensagem da nova arte de Donatello e Masaccio, e estavam talvez ainda mais ansiosos por tirar dela o 
máximo  proveito  do  que  os  próprios  florentinos.  É  o  caso  de  Andrea  Mantegna  (1431-1506),  que 
trabalhou primeiro na famosa  cidade  universitária  de Pádua e depois  na  corte  dos  Duques  de  Mântua, 
ambas no Norte da Itália. Numa igreja paduana.  muito perto da capela onde Giotto pintou seus famosos 
afrescos. Mantegna pintou uma série de murais ilustrando a lenda de S. Tiago. A igreja foi  seriamente 
danificada  por  bombardeios  durante  a  II  Guerra  Mundial,  e  a  maior  parte  dessas  maravilhosas 
pinturas  de  Mantegna  foi  destruída.  É  uma triste  e  irrecuperável  perda,  pois esses  murais pertenciam 
indubitavelmente às maiores obras de arte de todos os tempos. Uma delas (fig. 169)  mostrava S. Tiago 
sendo escoltado para o local de sua execução. Tal como  Giotto ou Donatello. Mantegna tentou imaginar 
claramente como teria sido a



cena na realidade, mas os padrões do que ele chamava realidade tinham-se tomado muito mais severos e 
exigentes desde os tempos de Giotto.  O que  importava a Giotto era o significado íntimo da história  — 
como homens e mulheres se movimentariam e comportariam numa dada situação. Mantegna, por seu turno, 
também  se  interessava  pelas  circunstâncias  externas.  Sabia  que  S.  Tiago  tinha  vivido  no  tempo  dos 
Imperadores romanos e estava ansioso por reconstituir a cena tal como poderia ter realmente acontecido. 
Fizera,  para  esse fim, um estudo especial de monumentos clássicos. A porta da cidade pela  qual S. Tiago 
acaba de ser levado é um arco triunfal romano e os soldados da escolta vestem todos roupas e armaduras de 
legionários  romanos,  tal  como  as  vemos  representadas  em  monumentos  clássicos  autênticos.  Não  é 
apenas  nesses detalhes de vestuário e ornamentação que a pintura nos recorda a escultura antiga. Toda a 
cena é insuflada pelo espírito da arte romana em sua rigorosa simplicidade e austera grandeza. Com efeito, 
as diferenças entre os afrescos florentinos de Benozzo Gozzoli e as obras de Mantegna que foram





pintadas aproximadamente durante os mesmos anos dificilmente poderiam  ser  mais  pronunciadas.  Na 
alegre pompa de Gozzoli  reconhecemos um  retorno ao gosto do Estilo Internacional gótico. Mantegna, 
por  outro  lado,  prossegue  o  caminho  onde  Masaccio  parou.  Suas  figuras  eram  tão  esculturais  e 
impressionantes quanto as de Masaccio, utiliza a nova arte da perspectiva com transbordante avidez, mas 
não a explora como Uccello  o fez,  para  exibir  o  novo efeito  que  podia  ser  conseguido  através  dessa 
mágica. Mantegna preferiu usar a perspectiva para criar o palco em que suas figuras parecem movimentar-
se como seres tangíveis e sólidos. Distribui-as como um talentoso diretor teatral poderia ler feito, de modo 
a transmitir o significado do momento e o desenrolar do episódio. Podemos ver o que está acontecendo: a 
procissão que escolta S. Tiago parou por um momento porque um dos  perseguidores se arrependeu e se 
lançou aos pés do santo, para receber a sua bênção. O santo voltou-se calmamente para abençoar o homem, 
enquanto os soldados romanos aguardam e observam, um deles impassível, o outro  erguendo as mãos 
num  gesto  expressivo  que  parece  significar  também  estar  ele  impressionado.  A  curvatura  do  arco 
emoldura essa cena e separa-a do torvelinho da multidão que a ela assiste e é empurrada pelos guardas.

Enquanto Mantegna estava aplicando assim os novos métodos da arte no  Norte  da Itália,  outro 
grande  pintor,  Piero  delia  Francesca  (14167-1492),  fazia  o  mesmo na  região  ao sul  de  Florença,  nas 
cidades de Arezzo e Urbino. À semelhança dos afrescos de Gozzoli e Mantegna, os de Piero della Fran-
cesca  foram pintados pouco depois  de meados do século  XV, ou seja,  uma  geração  após  Masaccio.  O 
episódio da fig. 170 mostra a famosa lenda do sonho que fez o Imperador Constantino aceitar a fé cristã. 
Antes de uma batalha decisiva com seu rival, sonhou que um anjo lhe mostrava a Cruz e  dizia:  "In hoc 
signo vinces" ("Com este sinal vencerás"). O afresco de Piero representa a cena de noite, no acampamento 
do  Imperador,  antes  da  batalha.*  Vemos  o  interior  da  tenda  de  campanha,  onde  o  Imperador  está 
adormecido  em  seu  leito.  Seu  guarda  pessoal  senta-se  perto  do  leito,  com  dois  soldados  também  de 
sentinela. Esta tranqüila cena noturna é subitamente iluminada por um relâmpago de luz quando um anjo 
baixa  do  céu  segurando  o  símbolo  da  Cruz  em  sua  mão  estendida.  Tal  como  em  Mantegna,  o 
conjunto  lembra-nos  uma  cena  teatral.  Existe  um  palco  nitidamente  marcado  e  nada  distrai  a  nossa 
atenção  da  ação  essencial.  Tal  como Mantegna,  Piero  della  Francesca  esmerou-se no vestuário  de seus 
legionários romanos e evitou  os alegres e coloridos detalhes com que Gozzoli  congestionou suas cenas. 
Piero também dominara completamente a arte da perspectiva e a forma como nos mostra a figura do anjo 
em escorço é tão audaciosa que chega a ficar  confusa,  especialmente numa pequena reprodução. Mas a 
esses recursos  geométricos, sugerindo um espaço cênico, ele acrescentou um novo de igual  importância:  o 
tratamento  da  luz.  Os  artistas  medievais  mal  tomavam  conhecimento  da  luz.  Suas  figuras  planas  não 
projetavam sombras. Masaccio também fora um pioneiro a esse respeito: as figuras redondas e sólidas de 
suas pinturas eram vigorosamente modeladas em luz e sombra (fig.  153,  p. 171), Mas ninguém viu as 
novas e imensas possibilidades desse meio tão claramente quanto Piero delia Francesca. Nesse quadro, a luz 
não só ajuda a
* Trata-se da batalha de Ponte Milvius (312), em que o Imperador Maxêncio foi derrotado e morto por Constantino. (N. do T.)



modelar  as  formas  das  figuras,  mas  é  de  igual  importância  para  a  perspectiva,  ao  criar  a  ilusão  de 
profundidade.  O  soldado  da  frente  apresenta-se  como  uma  silhueta  escura  diante  da  abertura 
brilhantemente iluminada da tenda.  Sentimos assim a distância que separa os soldados dos degraus em 
que o  guarda pessoal está sentado, cuja figura, por sua vez, se destaca no clarão  luminoso que emana do 
anjo. Somos obrigados a sentir o volume redondo da tenda e o oco que ela encerra, tanto por meio dessa luz 
como pelo escorço e  perspectiva.  Mas Piero deixa que o jogo de luz e sombra realize um milagre ainda 
maior.  Elas  o  ajudaram  a  criar  a  atmosfera  misteriosa  da  cena,  nas  profundezas  da  noite,  quando  o 
Imperador  teve  uma  visão  que  iria  mudar  o curso  da  história.  Essa  impressionante  simplicidade  e 
calma fez de Piero talvez o maior herdeiro de Masaccio.

Enquanto esses e outros artistas estavam aplicando as invenções da grande geração de mestres 
florentinos, os artistas de Florença tornavam-se cada vez mais conscientes dos novos problemas que essas 
invenções  haviam  gerado.  Na  excitação  do  triunfo,  talvez  pensassem inicialmente  que  a  descoberta  da 
perspectiva  e  o  estudo da  natureza  podiam resolver  todas  as  dificuldades que se apresentassem. Mas 
não devemos esquecer  que a  arte  é  inteiramente diferente  da ciência.  Os meios do artista,  seus  recursos 
técnicos,  podem ser  desenvolvidos, mas dificilmente se poderá afirmar que a arte  progride  do mesmo 
modo  que  a  ciência  avança.  Cada  descoberta  numa  direção  cria  uma  nova  dificuldade  alhures. 
Recordemos  que  os  pintores  medievais  ignoravam as  regras  do desenho correto,  mas que  essa  mesma 
deficiência os capacitou a distribuírem suas figuras num quadro de qualquer maneira que lhes agradasse a 
fim de criarem um padrão perfeito. O calendário ilustrado do século XII (fig. 124, p. 135) ou o relevo do 
século XIII da "Morte da Virgem" (fig. 131, p. 144), são exemplos dessa habilidade. Até pintores do século 
XIV, como Simone Martini (fig.  144, p. 160), ainda eram  capazes  de  dispor  suas  figuras  de  modo que 
formassem um padrão lúcido sobre o fundo de ouro. Logo que o novo conceito de fazer do quadro um 
espelho  da  realidade  foi  adotado,  essa  questão  de  como  dispor  as  figuras  deixou de ser  tão fácil  de 



solucionar.  Na  realidade,  as  figuras  não  se  agrupam  harmoniosamente,  nem  se  destacam  nitidamente 
contra um fundo neutro.  Por outras palavras, havia o perigo de que o novo poder do artista arruinasse o 
seu mais  precioso dom de criar  um todo aprazível  e  satisfatório.  O problema  era  particularmente  sério 
quando  o  artista  se  defrontava  com  a  tarefa  de  pintar  grandes  retábulos  e  outras  semelhantes.  Essas 
pinturas tinham que ser vistas de longe e tinham de se ajustar à moldura arquitetônica não só do altar, 
mas de toda a igreja. Além disso, tinham que apresentar uma história sacra aos fiéis, de uma forma clara e 
impressionante.  A fig.  171 mostra-nos  como um artista  florentino  da  segunda  metade  do século  XV, 
António  Pollaiuolo  (1432?-1498),  tentou  resolver  esse  novo  problema  de  fazer  um  quadro 
simultaneamente acurado no desenho e harmonioso na composição. É uma das primeiras tentativas de seu 
gênero para resolver essa questão, não apenas por tato e instinto, mas pela aplicação de regras definidas. 
Pode não ser uma tentativa inteiramente bem-sucedida nem um retábulo muito atraente, mas evidenciou 
de maneira clara como os artistas florentinos se dispuseram deliberadamente a solucionar o problema. O 
retábulo representa o martírio de S. Sebastião, que estava amarrado a um poste enquanto seis carrascos o 
cercam. Esse grupo forma um desenho bem regular em forma de um triângulo acentuado. Cada carrasco de 
um lado corresponde a uma figura semelhante do outro lado.

De fato, o arranjo é tão claro e simétrico que por pouco se torna excessivamente rígido. O pintor 
estava obviamente cônscio desse inconveniente e tentou introduzir alguma variedade. Um dos carrascos 
dobrado para  ajustar seu arco é visto de frente e a figura correspondente é vista de costas,  acontecendo o 
mesmo com as  figuras  que  estão  em primeiro  plano  alvejando  o  mártir.  Desse  modo  simples,  o  pintor 
esforçou-se  por  aliviar  a  rígida  simetria  da  composição  e  introduzir  um  sentido  de  movimento  e 
contramovimento, à maneira de uma peça de música. No quadro de Pollaiuolo, esse recurso ainda



é usado com uma certa dose de timidez e a sua composição tem um ar de exercício. Podemos imaginar que 
ele usou o mesmo modelo, visto de diferentes ângulos, para as figuras correspondentes,  e pressentimos 
que o seu  orgulho pelo modo magistral  como dominou músculos e  movimentos  quase o  fez esquecer  o 
verdadeiro tema do quadro. Ademais, Pollaiuolo não foi muito  bem-sucedido no que se propôs realizar. É 
verdade que aplicou a nova arte da  perspectiva  a  uma  vista  maravilhosa  da  paisagem toscana,  mas  o 
tema principal e o fundo não se combinam realmente. Não existe caminho algum da colina em primeiro 
plano, onde se desenrola o martírio, para o cenário do fundo. Chega-se a perguntar se Pollaiuolo não teria 
feito melhor se colocasse a sua composição contra um fundo neutro ou dourado, por exemplo, mas logo 
se  percebe  que  esse  expediente  lhe  era  vedado.  Suas  figuras  vigorosas  e  cheias  de  vida  pareceriam 
deslocadas  num fundo  neutro.  Uma vez  que  a  arte  escolhera  o  caminho  da  rivalidade  com  a  própria 
natureza,  não havia  como voltar  atrás.  O retábulo  de Pollaiuolo mostra a  espécie  de problema que  os 
artistas  do  século  XV devem ter  discutido  em seus  ateliers.  Foi  ao  encontrar  uma  solução  para  esse 
problema que a arte italiana atingiu suas maiores alturas uma geração depois.

Entre os  artistas  florentinos  da segunda metade  do século XV que  lutaram por uma solução 
para essa questão encontrava-se o pintor Sandro Botticelli 0446-1510). Um de seus quadros mais famosos 
não representa uma lenda cristã,  mas um mito clássico: "O Nascimento de Vênus" (fig. 172). Os  poetas 
clássicos tinham sido conhecidos durante toda a Idade Média,  mas  somente no período da Renascença, 
quando os italianos tentaram apaixonadamente reconquistar a antiga glória de Roma, os mitos clássicos se 
tornaram  populares  entre  os  leigos  educados.  Para  esses  homens,  a  mitologia dos  admirados gregos e 
romanos representava algo mais do que alegres e bonitas histórias da carochinha. Estavam tão convencidos 
da sabedoria  superior  dos antigos que acreditavam estar  contida nessas  lendas clássicas  alguma verdade 
profunda e misteriosa.  O cliente que encomendou a pintura de Botticelli  para  a sua casa de campo era 
membro da rica e poderosa família dos Mediei.  Ou  ele mesmo ou um de seus eruditos amigos explicou 
provavelmente ao pintor o que se sabia do modo como os antigos tinham representado Vênus surgindo do 
mar.  Para  esses  letrados,  a  história  de seu  nascimento era  o  símbolo do  mistério  através  da   qual   a 
mensagem  divina de beleza veio ao  mundo.

172. BOTTICELLI: O Nascimento de  Vênus.  Pintado para a Villa de Lorenzo de  Pierfrancesco de  Mediei, cerca de  1485. Florença. 
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Podemos imaginar que o pintor se lançou ao trabalho reverentemente, a fim de representar esse 
mito de um modo condigno. A ação  do quadro é  facilmente entendida. Vênus emergiu do mar numa 
concha que é impelida para a praia pelos alados deuses eólicos, em meio a uma chuva de rosas. Quando 
está prestes  a pisar em terra,  uma das Horas  ou Ninfas recebe-a com  um manto de púrpura,  Botticelli 
triunfou onde Pollaiuolo falhara. O seu quadro forma, de fato, um padrão perfeitamente harmonioso. Mas 
Pollaiuolo  poderia  ter dito que Botticelli  o conseguira sacrificando algumas das  realizações  que ele tão 
arduamente  procurara  preservar.  As  figuras  de  Botticelli  parecem  menos  sólidas.  Não  são  tão 
corretamente  desenhadas  quanto  as  figuras  de Pollaiuolo ou Masaccio.  Os movimentos graciosos  e  as 
linhas  melodiosas de sua composição recordam a tradição gótica de Ghiberti e Fra  Angélico, talvez até a 
arte do século XIV — obras como a "Anunciação" de Simone Martini (fig. 144, p. 160) ou o trabalho do 
ourives francês (fig. 142, p. 157), nas quais assinalamos o suave balanço do corpo e a requintada queda das 



roupagens. A Vênus de Botticelli é tão bela que não nos apercebemos do  comprimento incomum de seu 
pescoço, o acentuado descaimento de seus ombros e o modo singular como o braço esquerdo se articula ao 
tronco. Ou, melhor, deveríamos dizer que essas liberdades que por Botticelli foram tomadas a respeito 
da natureza, a fim de conseguir um contorno gracioso das

figuras, aumentaram a beleza e harmonia do conjunto na medida em que intensificam a impressão de um 
ser infinitamente delicado e terno, impelido para as nossas praias como uma dádiva do Céu.

O rico mercador que encomendou esse quadro de Botticelli, Lorenzo di Pierfrancesco de Mediei, era 
também o patrão de um florentino que estava destinado a dar seu nome a um continente. Foi a serviço de 
sua  firma  que  Américo  Vespúcio  navegou  para  o  Novo  Mundo.  Atingimos  agora  o  período  que 
historiadores  subseqüentes  selecionaram como o "fim oficial"  da  Idade  Média.  Recordemos  que na arte 
italiana ocorreram vários momentos culminantes que poderiam ser descritos como o início de uma nova 
era  — as  descobertas  de Giotto,  por  volta  de 1300, as  de Brunelleschi,  cerca  de 1400.  Mas ainda mais 
importante, talvez, do que essas revoluções no método foi a mudança gradual que sobreveio na arte ao longo 
desses  dois  séculos.  É uma  mudança  mais  facilmente  pressentida  do que  descrita.  Uma comparação  das 
iluminuras  medievais  examinadas  nos  capítulos  precedentes  com  um  espécime  florentino  dessa  arte  de 
iluminação, feito por volta de 1475 (fig. 166, p. 189), poderia dar uma idéia do espírito diferente com que a 
mesma arte pode ser  empregada. Não é que ao mestre florentino faltasse reverência ou devoção.  Mas os 
próprios  poderes  que  sua  arte  adquirira  tornavam  impossível  ao  artista  concebê-la  apenas  como um 
meio de  transmissão do significado  da  história  sacra.  Ele preferiu,  pelo contrário,  usar  esse poder para 
converter a página numa alegre exibição de riqueza e luxo. Essa função da arte, aumentar a beleza e as 
graças da vida, nunca fora inteiramente esquecida. No período a que chamamos a Renascença Italiana, tal 
função viria a ter um destaque cada vez maior.


