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LORENZO LOTTO:  

UM ARTISTA SINGULAR DO RENASCIMENTO 
 

                        Andréa Isabel Lotto1 

 
 
RESUMO 
Este artigo pretende discursar sobre o olhar do artista italiano Lorenzo Lotto (1480-

1557), considerado um dos mais importantes retratistas da Renascença Italiana. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que busca enfatizar  a  relevância de suas 

obras para a História da Arte; em especial seus retratos, onde observamos a relação 

da identidade psicológica mais íntima do sujeito retratado em suas pinturas de 

maneira naturalista e a sua iconologia. 
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ABSTRACT  
This article intends to aproach the look of the Italian artist Lorenzo Lotto (1480-1557), 

considered one of the most important portrait artist from the Italian Renaissance. It is 

a bibliographical research that seeks to emphasize the relevance of his works to the 

Art History,  in particular his portraits, where we observe the relation of the most 

intimate psychological identity of the subject portrayed in his paintings in a 

naturalistic way and its iconology. 
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1  Jornalista e Artista Plástica;   especialista em Medicina Comportamental  pela UNIFESP e Mestranda em Educação, Arte e 
História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2019) 
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Arte e Ciência no Renascimento: a autonomia do artista. 
 

 A matematização do tempo (invenção do relógio),  fez com que o Homem 

mudasse sua relação experiencial da sensação entre o ritmo do sol e a duração do 

dia, para seguir as regras e a “precisão” artificial do tempo mensurável.  

 A cartografia promoveu um maior desenvolvimento do comércio e do 

desenvolvimento sobre o conhecimento das culturas dos saberes incentivando o 

deslocamento no espaço dentro do “tempo”; inspirando artistas de diversas áreas a 

buscarem um encontro mais natural e humanista dentro desta nova realidade social. 

 Com a dissolução da existência do feudalismo, o comportamento e 

atitudes com relação ao seu destino à sociedade, à natureza  e à religião, trouxe a 

preocupação para empenharem-se nas questões humanistas para criarem uma 

reforma educacional, que era um desafio para que pudessem elaborar uma nova 

cultura, já que a dominante existia por predominância de textos da Antiguidade 

clássica (SVENCKO, p. 11-14). 

 A arte tornou-se cada vez mais parecida com a vida devido a transição do 

interesse pelo sobrenatural para o natural, e engendrou mudanças  que buscaram 

uma maior compreensão da anatomia, da perspectiva; produzindo também, artes 

teatrais e arquitetônicas de dimensões sem pretextos para serem destinadas a 

tomar os sentidos e as emoções.  

 Com o advento dos novos conhecimentos técnicos, a arte e a ciência 

caminhavam juntas e dificilmente iriam se separar; os artistas evoluíram na arte de 

pintar retratos, paisagens, motivos mitológicos e religiosos; aumentando o prestígio 

deles como os mais conhecidos e divulgados pela História da Arte: Leonardo da 

Vinci (1452-1519); Miguel Ângelo Buonarroti (1475-1564) e Raffaello (1483-1520) ;  

chegando ao auge na Alta Renascença (1500-20) (BOSWELL; STRICKLAND, 2014,  

p. 38); onde o artista singular italiano, da Scuola di Venezia, Lorenzo Lotto (1480-

1556) recebe especial destaque por seus portraits.  

 Podemos destacar a atuação de dois dos maiores perspectivistas do 

Renascimento, Brunelleschi (1377-1446), criador do método,  e  Albrecht Dürer 

(1471-1528)2, escreveu tratados sobre a teoria das proporções humanas, cuja a 

profissão principal desenvolvida foi a prática de relojoeiros; realizando assim, o 
																																																								
2  “É emocionante observar Dürer experimentando várias regras de proporções, vê-lo  distorcendo deliberadamente  a 
compleição humana ao desenhar corpos demasiado longos ou demasiado largos, a fim de descobrir o equilíbrio adequado e a 
harmonia perfeita (GOMBRICH, 2015, p. 347). 
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exercício de suas habilidades de cálculo e desenvolvimento de projetos, a mecânica 

e a precisão rigorosa para mensurar e exercer o uso da matemática (SVENCKO, 

1994, p. 35).  

 
    “A perspectiva linear absolutamente não corresponde à complexidade 
    psicofisiológica da visão humana. Para começar a visão humana é 
    bifocal e não monocular; ela é também dinâmica _ formando imagens 
    através de movimentos constantes_ e não é fixa, e, devido ao formato 
    esferoide  do globo ocular, percebe a realidade através de planos 
    curvos e não retilíneos, como na perspectiva geométrica”. 3 
 
  

 O espaço na arte renascentista é estritamente concentrado, onde a visão 

de conjunto da obra é executada ao mesmo tempo, e sem desdobramentos como 

ocorria na arte medieval. Os artistas buscavam a unidade (princípio fundamental); 

sendo estas de tempo, de espaço,  de tema, de composição;  respeitando as regras 

de proporções. 

 Os horizontes dos artistas renascentistas foram ampliados através das 

descobertas já citadas; com isso, o artista deixou de ser um simples artífice entre 

artífices; tornou-se um mestre dotado de autonomia (GOMBRICH, 2015, p.287). 

  

A Mudança do Comportamento na Renascença. 
 
   “Que outros pintem leões, águias e outras criaturas em suas cotas 
    d’armas. Nobreza   autêntica é possuída por aqueles que podem 
    gravar em seus escudos tudo o que conseguirem pelo cultivo das 
    artes e das ciências” (ELIAS, 1990, p. 86). 
   

  

 O Renascimento é melhor entendido como uma síntese de inovações, 

fruto de uma longo processo de gestação, não como um período `a parte, muito 

menos como inaugurador da Idade Moderna (COSTA, 2016, p. 04) 

 As transições sociais vinculadas a mudanças na conduta, maneiras e 

sentimentos de embaraço foram descritas no tratado de Erasmo, que surge em um 

momento de necessidade para que pudessem compreender os reagrupamentos 

sociais pós- Idade Média; onde a velha nobreza de cavaleiros feudais estavam ainda 

																																																								
3 SEVCENKO (1994, p. 36) 
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em declínio, e podiam encontrar em formação uma nova aristocracia das cortes 

absolutas (ELIAS, 1990, p. 85). 

 
     [...] A sociedade estava “em transição”. O mesmo acontecia com as 
     maneiras. Até mesmo o tom, na maneira de ver, sentimos que, a 
     despeito de todo o seu apego à Idade Média, alguma coisa nova 
     estava a caminho. A  “Simplicidade” como a  experimentamos, a 
     oposição simples entre “bom” e “mau” e entre “compassivo” e “cruel” 
     haviam se perdido. As  pessoas encaravam as coisas  com mais 
     diferenciação, isto é, com um controle mais forte de suas emoções.4 
  

 O problema do comportamento na sociedade nitidamente acolheu tal 

relevância nesse período; surge também a autoconfiança, qualidade do intelectual, 

que  emergiu por mérito da cultura e dos seus escritos. Mas nos faz indagar uma 

questão sobre a sociedade europeia: será que ela estaria à sombra da palavra 

civilitè, em busca de comportamento refinado;  vivendo um novo padrão de conduta 

e hábitos?5  Certamente que esse movimento foi lentamente se alastrando por 

países como a França, Alemanha, Itália... mas com certa resistência para 

incorporarem tais questões de fato, à sociedade renascentista, provocando um 

encontro entre o indivíduo e sua estrutura padrão para se adaptarem ao novo código 

esteticamente aprovado por alguns e negados por outros. 

 
     [...] No processo de transformação e inovação que designamos pelo 
     termo “Renascença”, o que era considerado como “apropriado” e 
     “impróprio” nas relações humanas   sem dúvida mudou em certa 
     medida. Mas a ruptura não foi marcada por uma súbita exigência de 
     novos estilos de comportamento, opostos aos antigos. A tradição de 
     courtoisie  é mantida em muitos aspectos da sociedade que adota o 
     conceito civilitas, como Civilitas morum puerilium, para indicar “bom 
     comportamento” social (ELIAS, 1990, p. 90). 
  

 Com a inclinação cada vez maior entre as pessoas a se observarem e 

aos demais, nos faz acreditar que naquela época um novo caráter assumia posição 

na vida das pessoas, em questões de mudanças de comportamentos, nos quais elas 

se moldavam umas às outras mais ostensivamente do que ocorreu no período da 

Idade Média. 

  Apesar de estar presente o “façam isto” ou “não façam aquilo”; muitas 

das ações eram aceitas com tolerância; pois ao serem forçadas a viverem de uma 

nova maneira, as pessoas de um modo geral tornaram-se mais sensíveis às 
																																																								
4 ELIAS (1990, p.83-84) 
5 ELIAS (1990, p. 94) 
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pressões das outras. Ao promover certa sutileza na ação, ou melhor, na escolha 

diária do que fazer e não fazer, surgiu a preocupação de engendrar algo para não 

ofender ou chocar o próximo; onde o bom senso prevalece, e o imperativo social de 

não ofender os semelhantes torna-se mais acurado;  formando assim, uma nova 

aristocracia. 6 

 
 
O Retratista do Renascimento: Lorenzo Lotto (1480-1556) 
 

 Com esta nova sociedade em transformação, surge também uma história 

com densidade, que até nossos dias, tem sido carregada e trazida ao resgate; de 

traços e estruturas dos quais sustentam, em múltiplos códigos, a apropriação e 

criação de uma memória, neste caso, do artista: Lorenzo Lotto. 

 O filho de Tomaso, nasceu por volta de1480 e por certo cresceu em 

Venezia. Infelizmente não há descrição de alguma documentação a cerca de sua 

formação quando jovem. Porém , Lorenzo Lotto  já demonstrava em suas obras 

iniciais,  o conhecimento profundo de artistas como Giovanni Bellini; Alvise Vivarini;  

e que provavelmente frequentou os mesmos lugares.  

 Por ser um artista  bastante considerado pelo bispo de Treviso (Bernardo 

de “Rossi”); escolhe neste local, em 1503, para manter sua residência; 

proporcionando então, o convívio com círculos humanistas, iniciando a criação de 

seus primeiro retratos, algumas pinturas de devoção particular e alguns retábulos 

considerados na época, e até hoje, uma produção artística de alto nível.7 

 Ele se preocupava em manter-se atualizado sobre os gostos e novidades 

da sociedade;  e teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Albrecht Dürer, 

cuja presença está ativa no amadurecimento pictórico de suas obras.  

 Sua experiência em Roma durou pouco mais de um ano, devido a 

concorrência forte existente naquele momento; assim, a partir de 1513, Lorenzo 

Lotto vive em Bergamo, livre e respeitado, com uma clientela privada que incluía as 

famílias da aristocracia moderna mais relevantes.  

 Ao vencer uma competição importante, em Bergamo,  para produzir um 

grande retábulo (era uma novidade moderna, capaz de sintetizar a cor veneziana e a 
																																																								
6  ELIAS (1990, p. 91) 
7  Site: http://www.lorenzolotto.info (Acesso dia 9/7/2019) 
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densidade lombarda), oferecido pelo líder veneziano,  Alessandro Martinengo 

Colleoni; se beneficia do resultado, onde muitos consideravam sua obra um 

verdadeiro “cartão de visitas”, para que se tornasse cada vez mais respeitado e 

requisitado. 

 
    [...] Ma di questa del colore, che conta certo tra le maggiori scoperte 
    lottesche di questi anni- pur malamente finora trascurata dalla critica, 
    per   via  dell’  innato   accademismo   italiano,  per lo   più cosi  poco  
    propenso e  disposto  a  verificare le tecniche esecutive e invece 
    soprattutto quelle ideiologiche – ci sarà modo di parlare ulteriormente 
    a proposito  del  período   bergamasco  e delle sue  implicazioni   
    culturale (MASCHERPA, 1980, p. 17). 
 

  

 Inicia sua produção considerada uma das mais belas do século XVI: 

retratos e obras de devoção, retábulos e um amplo ciclo de afrescos que decoram 

completamente o oratório campestre em Trescore Balneario. Porém, com a queda 

das vendas de suas obras,  Lotto continua  se dedicando com paixão e precisão; 

sempre trabalhando para clientes particulares e religiosos; permanecendo em 

Venezia para facilitar o envio de suas obras aos clientes. 

 De 1540 a 1542, Lotto vive com seu sobrinho, Mario d' Armano, que tem 

uma família e um negócio de prestígio, e termina sua última obra pública em 

Venezia. Acredita-se que ele provavelmente  viveu esse período com um certo 

prestígio, mesmo assim, decide viajar para Treviso. A  partir deste período,  até a 

sua morte (1556) sua produção pictórica continuou abundante; mas a valorização 

financeira de suas obras foi cada vez menor; retornando a Venezia em 1545. 

Lorenzo Lotto se torna um homem solitário;  cansado e ao se deparar com uma 

situação de total pobreza (1554)  é acolhido pela Santa Casa de Loreto. 

 
    “Para um artista como Lorenzo Lotto, que foi um pintor tão inventivo 
    e impressionante, há uma tristeza com relação aos últimos estágios 
    de sua vida, à medida que o gosto mudou e suas obras, que antes 
    eram tão valorizadas, tornaram-se menos valorizadas; uma série de 
    pinturas que ele tentou vender no início da  década de 1550 não 
    conseguiu encontrar um comprador e seus últimos retratos, sem 
    dúvida, têm uma qualidade melancólica”.8 
 
 

																																																								
8 Site: https://www.apollo-magazine.com/mysterious-masterpieces-lorenzo-lotto-national-gallery/ 
   (Acesso dia 9/7/2019 às 17:43) 
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A Iconologia dos retratos do artista 
  

 No catálogo da famosa mostra de Lorenzo Lotto em Venezia (Italia, 1953) 

o senhor Pietro Zampeti escreve _ “Nelle figure dei dignitari pontifici per esempio. 

Sono cosi pieni non solo di colore, ma di quella particolare partecipazione all’intima 

essenza del rappresentato che è una caratteristica del Lotto rittattista...” 9. 

 Lorenzo Lotto era um artista que buscava não somente produzir  uma 

simples reprodução sob o aspecto do indivíduo, nem mesmo para o cortejar; foi um 

dos primeiros a adotar uma visão mais humanista, visando a importância iconológica 

dos objetos, e descrever o sujeito pela sua identidade psicológica, não estritamente 

superficial ao visual simbólico. 

 O retrato podia representar o poder político do sujeito; confirmar e reforçar 

a sua imagem pública, comunicar a sua importância, até retrata o sentimento mais 

íntimo; de fato, muitas vezes um retrato poderá promover todos esses aspectos; e 

no Renascimento, é o momento no qual o retrato, seja na literatura, seja na arte, 

iniciou a perda  de sua função como especificamente simbólica, trazendo o aspecto 

importante, da identidade psicológica do sujeito; ao seu “self”10.  

 James M. Bradburne  descreve que: 

 
   “Forse  l’osservazione  più semplice che possiamo fare è che nel    
   Cinquetento sembra esserci una maggiore consapevolezza quanto alla 
   formazione   dell’identità   umana como   processo  manipolabile  e 
   artificioso. [Secondo Foulcault] le esperienze più intime dell’individuo (i 
   sentimenti che incombo nell’oscurità) non erano una specie di matéria 
   prima su cui sucessivamente agivano le forze sociale[...] c’era, in breve, 
   una relazione  profonda, oculta  e  necessária fra  il  senso  di  sé e 
   un’instituzione sociale” (FRANGI; PASSONI, 2017, p. 12). 
 
 
 Na arte moderna, o retrato, por diversas vezes,  representava muito mais 

o artista do que o assunto (o sujeito;  objeto de estudo); para Lotto, o retrato não 

poderia ser apresentado somente como uma imitação; o naturalismo traz a liberdade 

de expressão do artista, e ele aproveita para “togliere” (remover) a obrigação do 

modelo da natureza. Havia a necessidade de manter um olhar atento a criação da 

imagem capaz de exaltar o “splendore” (a glória) do protagonista, onde cada 

fisionomia tem sua luza e caráter particular, respeitando a criação livre do artista.11 

																																																								
9  MARCHERPA (1980, p. 23) 
10 FRANGI; PASSONI (2017, p.11) 
11	FRANGI; PASSONI (2017, p.17) 
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 Lorenzo Lotto é lembrado hoje, por artistas e pessoas apaixonadas pela 

História da Arte. Alguns países, além de sua terra natal (Itália)como: Alemanha; 

Espanha; Estados Unidos;  França; Reino Unido; reconhecem seu potencial artístico 

renascentista e nos oferece em seus museus obras de importância ímpar. 

 Neste artigo, deixamos aqui um destaque especial aos dois retratos do 

artista  datados de 1543-1544, que poderá ser visto na Pinacoteca di Brera (Milano-

IT). 

 Essas duas “obras-primas” trazem o olhar para a história humana; a 

peculiaridade física  demonstrada pela disciplina naturalista de Lotto, ao pintar os 

retratos com sensibilidade e maestria. Ele foi um dos primeiros artistas a retratar 

uma mulher  da aristocracia, sem sua família, e tal impacto traz a importância deste 

casal para a sociedade Italiana na época; e por este motivo acreditamos que Lotto 

tenha se tornado um especialista retratista, por ser capaz de sinalizar a delicadeza 

do ser e seus objetos iconográficos  especiais de cada indivíduo; que descreve um 

pouco de cada um, como poderemos observar nas fotos a seguir. 

 

 
                        Artista: Lorenzo Lotto _ Pinacoteca di Brera 12 

																																																																																																																																																																													
	
12 Data: 16/03/2018 (Foto de Andréa I. Lotto) iphone 7s. 
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(a) 13 

 

 

 
(a’) esta foto demonstra com clareza  que o artista se preocupava em pintar,  

com delicadeza, os objetos que descreviam um pouco deste indivíduo. 

																																																								
13 Data: 16/03/2018 (Foto de Andréa I. Lotto) iphone 7s. 
 

(a) 

Lorenzo Lotto 

Rittratto di Febo da Brescia 

1543-1544 

Olio su tela, 

90,5x 75,5 cm 

Milano, Pinacoteca di Brera 
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 (b)14 

 
(b’) Cores e objetos que remetem à aristocracia do período da Alta Renascença 

Italiana. 

																																																								
14	Data: 16/03/2018 (Foto de Andréa I. Lotto) iphone 7s. 
 
 

(b) 

Lorenzo Lotto 

Rittratto di Laura da Pola 

1543-1544 

Olio su tela, 

90,5x 76 cm 

Milano, Pinacoteca di Brera 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo  discursou sobre o olhar do artista italiano Lorenzo Lotto (1480-

1557), considerado um dos mais importantes retratistas da Renascença Italiana.; e 

pretendeu promover a  visibilidade deste artista que, sem dúvida, desempenhou um 

papel fundamental na vida cultural do norte da Itália, no século XVI.  

 Através de uma pesquisa bibliográfica, procuramos enfatizar  a  relevância de 

suas obras para a História da Arte, e  em especial , destaque aos seus retratos, 

onde observamos a relação da identidade psicológica mais íntima do sujeito, 

retratado em suas pinturas de maneira naturalista,  e a presença forte e instigante de 

sua descrição iconológica. 

 Também prestamos esta singela homenagem ao artista italiano, que talvez 

esteja no “apagamento” de muitos,  dentro e fora do mundo Artístico Acadêmico 

Brasileiro. 

 Trazendo a reafirmação de seu lugar de direito como uma figura importante 

da Alta Renascença Italiana, como poderemos observar nos retratos de (a) “Febo da 

Brescia” e de sua esposa (b)  “Laura da Pola”: 

 
“Laura e Febo sono una acanto all’altro da quasi cinquetento anni. 

Sono stati pensati insieme, per stare insieme. I gesti di lei rimandano 

a quelli di lui: un braccio è appoggiato, le mani stringono oggetti 

preziosi, che ci raccontano quanto sono ricchi e importanti  nella 

Treviso del 1540. Due dipinti legati tra loro, che si corrispondono in 

dimensioni, cornice e stile, si chiamano ‘en pendant’ “. 15 

 

 Muitas vezes, os pesquisadores conseguem descrever uma época ou uma 

situação, simplesmente pela historicidade de seus objetos, espaços, representações 

em pinturas, desenhos (investigação semântica).  

  As obras de Lorenzo Lotto trazem muito mais que informações visuais 

estáticas, e sim, nos devolve um pouco da história perdida nas entrelinhas dos fatos; 

nos proporciona uma viagem ao tempo “passado”;  promovendo uma experiência 

para o nosso desenvolvimento como seres humanos na contemporaneidade. 
 

																																																								
15 Este texto foi retirado de uma foto feita dia 16/03/2018 pela autora deste artigo, na Pinacoteca di Brera.  
 A placa localizada abaixo das duas obras, descreve sobre os dois retratos de Lorenzo Lotto,  com estas 
belíssimas palavras da curadoria da Pinacoteca (Milano- Italia) 
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