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A Arte na Renascença Italiana 
Obra do PAS: Escola de Atenas – 
Rafael Sanzio 

1ª SÉRIE – (FRENTE A) ARTE VISUAL ANDREIA LEITE 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. 

 
 

A Escola de Atenas - Scuola di Atene no original - é uma das mais famosas pinturas do 
renascentista italiano Rafael Sanzio (1483-1520) e representa a Academia de Atenas. Foi pintada 
entre 1509 e 1510 na Stanza della Segnatura sob encomenda do Vaticano. A pintura já foi descrita 
como "a obra-prima de Rafael e a personificação perfeita do espírito clássico da Renascença.” 
Considerando o contexto histórico e as características técnicas da pintura renascentista, julgue os 
itens a seguir:  
a) (   ) A realização da grandiosa obra foi em parte possível pela prática do mecenato, que 

propiciava ao artista as condições materiais e financeiras para a produção de obras de arte e de 
inventos científicos.  

b) (   ) A técnica da perspectiva, a valorização do volume dos corpos pelo contraste do  claro-
escuro, e a utilização, no original, de tons e meios tons revelam a preocupação em representar a 
pintura com determinado realismo. 

c) (   ) Apesar da crença em um conhecimento racional do mundo, os intelectuais desse contexto 
pautavam suas obras na existência de Deus.  

d) (   ) Os intelectuais renascentistas buscaram inspiração nos padrões estéticos e nos 
conhecimentos produzidos pelos clássicos greco-romanos da Antiguidade. 

 
02. A Escola de Atenas, pintura renascentista de Rafael de Sanzio, retrata um dos maiores conflitos 

filosóficos de todas as épocas. No meio da tela estão Platão, apontando para cima, e Aristóteles, com 
a mão espalmada para baixo.Aobra indica o conflito entre:  
a) o céu e o inferno. 
b) o divino e o mundano. 
c) o intangível e o tangível. 
d) a virtude (no alto) e o vício (no chão). 
e) o inteligível e o sensível. 

 


