


2

 COMPREENDER O CONTEXTO
EUROPEU NO RENASCIMENTO E A
TRANSIÇÃO DO PENSAMENTO
MEDIEVAL PARA O PENSAMENTO
MODERNO.

 ENTENDER AS TÉCNICAS E AS
CARACTERISTICAS DA ARTE
RENASCENTISTA E CONHECER
ALGUNS DOS ARTISTAS MAIS
FAMOSOS DESSE PERÍODO.



 Humanismo (valorização do ser humano, criação privilegiada de Deus)
 Antropocentrismo (o homem como o centro do universo)
 Individualismo
 Racionalismo
 Naturalismo
 Hedonismo
 Cientificismo
 Empirismo
 Experimentalismo
 Inspiração na cultura clássica (mundo greco-romano).

Abrangência: homens, ricos, cultos e urbanos (burguesia).
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O pintor Giotto di Bondoni foi a principal
figura do movimento renascentista nas
artes plásticas do período. Rompendo
com as representações esquemáticas
medievais, representava as figuras
humanas com grande naturalismo,
inclusive Cristo ou santos.

Deposição de Cristo, Giotto, ciclo de afrescos na Capela 
Scrovegni (1304-1306), Pádua
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Sandro Botticelli é outro proeminente;
suas obras apresentam figuras leves,
tênues, quase imateriais. Traduz uma
convicção pessoal de que a arte é antes de
tudo uma expressão espiritual, religiosa e
simbólica. Seus personagens buscam a
beleza neoplatônica e alcançam em
"Nascimento de Vênus", uma pintura
representando a união entre o paganismo
clássico e o Cristianismo. Outras de suas
obras famosas são "Alegoria da Primavera"
e o "Centauro".
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Michelangelo Buonarroti, que é considerado "o gigante do Renascimento". Ele foi escultor
e pintor, sendo responsável pelo conjunto de afrescos pintados na Capela Sistina, em
Roma. Essas pinturas retratam uma síntese da Bíblia, especialmente a criação do mundo e
de Adão, que ocupa toda uma parede. Seus trabalhos exprimem dor e paixão com
intensidade inigualável, levando a estética da época ao máximo de suas potencialidades.
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Vista aérea de Florença e da Catedral de 
Santa Maria del Fiori

A cidade de Florença, foi 
o coração do

Renascimento italiano
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• Utilização, nos edifícios, de elementos clássicos,
como colunas, frontões triangulares, arcos de
volta perfeita, abóbadas de berço e cúpulas;

• Abandono da verticalidade do gótico em favor
da horizontalidade;

• Equilíbrio geométrico e simetria das formas e
volumes;

• Decoração de cunho naturalista: uso de
grinaldas, flores, conchas, medalhões e estátuas
da mitologia. Cúpula da Catedral de Florença
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• Inspiração nas estátuas dos antigos gregos e
romanos;

• Composição geométrica, normalmente em
pirâmide;

• Representação realista do corpo humano, em
que as figuras revelam sentimentos;

• Equilíbrio de proporções;

• Estátuas equestres, semelhantes ao que
acontecia na Roma Antiga. La Pietá – Miguel Ângelo
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• Destacaram-se como escultores mais
famosos:

• Donatello (1386-1466), exprimiu o realismo
do corpo nu nas suas obras;

• Michelangelo, autor de David e da La Pietá,
executada segundo um esquema
geométrico;

• Verrocchio (1435-1488), que esculpiu a
estátua equestre de Bartolomeo Colleoni,
com sentido de monumentalidade.David

Michelangelo
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• Equilíbrio na composição

• (composição em triângulo/pirâmide);

• Aplicação das leis da perspectiva, dando a ilusão de
profundidade;

• Naturalismo – representação de elementos da natureza:
flores, árvores, rios, montanhas e a própria figura
humana;

• A utilização do sfumato, técnica que conjuga os tons e
cores, de forma suave, dando a ideia de luz/sombra;

• Representação de temas religiosos, da mitologia greco-
romana, da paisagem e do retrato. Madonna de Pintassilgo –

Rafael
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