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Resumo: O presente trabalho pretende, através de uma pesquisa de campo, 

produzir uma comparação, a partir de dados objetivamente coletados e uma 

descrição perceptivo-sensorial de caráter eminentemente subjetivo de algumas das 

mais importantes épocas arquitetônicas que se convencionou posteriormente 

nomear Renascimento. Suas obras ainda existentes estão atualmente 

resguardadas como patrimônio histórico-cultural. A pesquisa de campo foi realizada 

na cidade de Florença, Itália. 

 
 
Introdução: A Itália como conhecemos, principalmente a cidade de Florença, é o 

berço da Arte do mundo ocidental Moderno, sendo influenciada em certas épocas 

do passado também pelo oriente. A arte alimenta a alma e conta a história de cada 

época em que foi apresentada da forma mais verdadeira possível, através dos 

olhos do artista. A arte não pode ser ditada apenas como o afresco, a pintura ou a 

escultura. A arte também abriga, também é arquitetura, ou mais, a arquitetura 

também é arte. E poderia existir arte mais verdadeira em essência do que a 

arquitetura? 

A criação do espaço absorve o indivíduo na história, e este a compreende 

através de todos os sentidos em conjunto. É a partir desse conjunto de percepções 

que podemos notar o quanto um espaço pode nos comunicar algo do passado, de 

sua construção, das crenças, de quem o incumbiu, dos materiais ali valorizados e 

do talento de seus idealizadores. Para os ocidentais a matéria tem grande 

importância para a história e deve ser conservada. 

 

Objetivos: A Itália possui uma grande riqueza arquitetônica que emenda vários 

séculos. Os séculos se mesclam por entre suas cidades, assim como as técnicas e 

estilos arquitetônicos em suas implantações, estruturas e fachadas. Tais técnicas 

foram lá pela primeira vez criadas e duram até hoje. Desde os Romanos que 

conquistaram grande parte do mundo e traziam consigo as técnicas, materiais e 

riquezas de outros povos, com o início do cristianismo, chegando às trevas da 

idade média com o Românico, Bizantino e o Gótico até chegar às luzes com o 

Renascimento, Maneirismo e o Barroco e grande parte desses estilos se mantém 

ainda “vivos” em suas obras magníficas. Durante a história o homem passa por 

uma questão bastante interessante que é a alternância de épocas opostas. Esta 



alternância se dá em épocas de elementos estéticos que podemos chamar de 

Apolíneos (apologia ao Deus grego Apolo) que são racionais e épocas de 

elementos estéticos Dionisíacos (apologia ao Deus grego Dionísio, ou Baco). 

Assim, podemos perceber com clareza essa alternância existente no 

Renascimento (período Apolíneo) e posteriormente no Maneirismo e no Barroco 

(períodos Dionisíacos), por exemplo. 

Dentre tantos estilos, um deles se destaca por sua riqueza e técnica. O 

Renascimento, com suas características distintas, racional e apolínea que revelam 

sua época e possuem beleza monumental. 

Deste modo, caberia a descrição da experiência estética complexa através 

de uma vivência da obra arquitetônica e a atualização dos dados coletados, 

promovendo uma comparação entre o objetivo (dados técnicos da obra) e o 

subjetivo (vivência espacial) para assim ligar a percepção espacial com a história. 

No renascimento, três grandes artistas se destacam: Brunelleschi, Donatello e 

Masaccio. E dentre os três artistas Brunelleschi é o criador da obra mais 

representativa da arquitetura do Renascimento: a cúpula da igreja de Santa Maria 

Del Fiori. 

 

Metodologia: Dentro desta minha pesquisa, optei por criar um formulário com 

perguntas simples para pessoas sem o conhecimento da história ou da arquitetura 

para saber se a partir de simples observações, estas pudessem perceber a relação 

da obra com elas. A obra que escolhi para a pesquisa era a que causava maior 

impacto pela visão e por seu tamanho, a Cúpula renascentista realizada por 

Brunelleschi na igreja gótica de Santa Maria del Fiore, em Florença. A partir do 

formulário pude obter um resultado satisfatório. Os entrevistados, jovens de várias 

partes do mundo, tinham opiniões muito parecidas, pois a obra lhes passava a 

mesma sensação espacial e temporal. Assim, a obra arquitetônica, apesar de 

conviver com obras de outras épocas, consegue preservar suas características 

distintas e contar a sua própria história a partir de sua estética. 

 

Desenvolvimento e Resultados Preliminares: Foi realizada uma pesquisa sobre 

os estilos arquitetônicos até chegar à escolha do estudo sobre o estilo do 

renascimento. Durante a viagem realizada à Florença pela aluna, diversas obras do 



renascimento foram visitadas até a escolha final para o trabalho da Cúpula de 

Santa Maria Del Fiori, de Brunelleschi, por seu destaque e importância paisagística 

na cidade. O formulário foi criado com o intuito de entrevistar pessoas de diversas 

nacionalidades e ocupações in loco a fim de captar suas percepções visuais e 

subjetivas sobre a obra de forma simples e clara. 

Este contém nove perguntas que possuem alternativas simples e de múltipla 

escolha ou necessitam de uma única palavra a três palavras para resumir toda a 

resposta. O formulário foi criado desta maneira, pois os entrevistados em sua 

maioria seriam pessoas leigas nos assuntos de história, arte ou arquitetura, e 

assim, deveriam compreender as perguntas com facilidade e respondê-las de 

forma mais espontânea. Foram feitas dez entrevistas com pessoas de diversas 

nacionalidades e ocupações, mas por coincidência, a faixa etária dos entrevistados 

é muito próxima, numa média de 25 anos. O trabalho continua em andamento para 

uma análise das respostas do formulário e comparações com as informações sobre 

a obra. 
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