


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

7



• Destacaram-se na pintura:

• Botticelli (1445-1510), que pintou o Nascimento de Vénus
e a Primavera;

• Leonardo da Vinci (1452-1519), um dos artistas mais
famosos do renascimento. Pintou a Gioconda, A Última
Ceia e A Virgem, Santa Ana e o Menino;

• Miguel Ângelo (1475-1564), pintor genial, autor dos
frescos da capela Sistina, no Vaticano;

• Masaccio, Rafael, Fra Angélico, e o flamengo, Van Eyck.Dama com Arminho (Retrato de 
Cecília Gallerani) –
Leonardo Da Vinci
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A Última Ceia –
Leonardo da Vinci
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A Escola de Atenas
1501-1511
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O Nascimento de Vénus -
Botticelli
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A Primavera –
Botticelli
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Gioconda – Leonardo da Vinci

Técnica do SFUMATO

Alternância, gradação e 
contraste suave entre 

luz / sombra
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“Gastava muitas de suas noites dissecando cadáveres, no meio de odores da morte 
e da decomposição. Ele era habilidoso nessas técnicas o mostra 

os seus desenhos anatômicos.”
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Coleção de invenções e soluções de engenharia: esboços de helicópteros, submarinos, 
pára-quedas, veículos, embarcações, máquinas voadoras, turbinas, teares, canhões, 

pontes, carros de combate, etc. 
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Uma figura masculina desnudada
separadamente e simultaneamente em duas
posições sobrepostas com os braços inscritos
num círculo e num quadrado. A cabeça é
calculada como sendo um oitavo da altura
total.

Leonardo da Vinci, 
1490. O Homem de 

Vitrúvio
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