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CENÁRIO ...

• Itália  -berço do Renascimento Cultural e 
Cientifico 

• Desenvolvimento naval, comercial e urbano, o 
que resultou em um significativo crescimento 
econômico, que deu origem a uma nova classe 
social, a burguesia - Mecenato.

• Feudalismo ☞ Mercantilismo
• Reforma Protestante.



NA LITERATURA ...



• Miguel de Cervantes – “Dom Quixote” . Uma 
crítica contundente da cavalaria medieval

• Luís de Camões  -destaque na literatura 
renascentista em Portugal, sendo autor do 
grande poema épico “Os Lusíadas”. 

• Dante Alighieri – “Divina Comédia”.

• Maquiavel – “Príncipe”.



Willian Shakespeare -1564 -1616

Considerado um dos maiores dramaturgos de todos 
os tempos. Abordou em sua obra os conflitos 
humanos nas mais diversas dimensões: pessoais, 
sociais, políticas. Escreveu comédias e tragédias, como 
"Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada", 
"Otelo" e várias outras.

• “Medida por Medida” – Obra PAS 2.



PENSADORES ...



• Nicolau Copérnico(1473-1543): astrônomo e 
matemático. Foi criador da Teoria Heliocêntrica (sol 
como centro do Universo), na qual contradiz a Teoria 
Geocêntrica medieval (adotada pela Igreja Católica), 
em que a Terra seria o centro do Universo.

• Galileu Galilei(1564-1642): astrônomo, físico, 
matemático e filósofo defensor da Teoria Heliocêntrica 
de Copérnico, sendo considerado um dos fundadores 
da geometria moderna e da física. Aperfeiçoou o 
telescópio, inventou o microscópio com duas lentes e 
o compasso geométrico



• Johannes Kepler(1571-1630): astrônomo, 
matemático e astrólogo, aprofundou suas 
teorias sobre mecânica celeste inspiradas no 
modelo heliocêntrico, apresentando estudos 
sobre as eclipses lunar e solar.

• Andreas Vesalius (1514-1564): médico 
considerado o “Pai da Anatomia Moderna”,  
precursor dos estudos sobre anatomia e 
fisiologia, após dissecar corpos de humanos e 
escrever sua principal obra, um atlas de 
Anatomia Humana intitulado “Fábrica”.



• Francis Bacon -(1561-1626): filósofo, político e 
alquimista inglês, Bacon foi o criador do 
“Método Científico” ,sistematizando o 
conhecimento humano, sendo considerado o 
fundador da “Ciência Moderna”.

• René Descartes -(1596-1650): filósofo, físico e 
matemático ,considerado o “Pai do 
Racionalismo e da Matemática Moderna” e 
ainda, o fundador da Filosofia Moderna. Sua 
obra mais representativa é o “Discurso sobre o 
Método”, tratado filosófico e matemático 
propondo as bases do racionalismo



• Isaac Newton -(1643-1727): filósofo, físico, 
matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês, 
considerado o “Pai da Física e da Mecânica 
Modernas”, do qual desenvolveu diversos 
conhecimentos nas áreas da matemática, física e 
filosofia natural. Estudou o movimento dos corpos 
propondo as três “Leis de Newton”.

• Leonardo da Vinci -(1452-1519): inventor, 
matemático, engenheiro e artista italiano Avançou 
em diversos estudos sobre a anatomia humana, e 
inventou o paraquedas, a. máquina de voar, o 
submarino, o tanque de guerra, dentre outros.



VALORES...



• Antropocentrismo (o homem como centro do 
universo): valorização do homem como ser racional e 
como a mais bela e perfeita obra da natureza.

• Otimismo:  atitude positiva diante do mundo –
acreditavam no progresso e na capacidade humana e 
apreciavam a beleza do mundo tentando captá-
la em suas obras de arte.

• Hedonismo: valorização dos prazeres sensoriais, 
carnais e materiais, contrapondo-se a ideia medieval 
de sofrimento e resignação.



• Racionalismo: contrapondo à cultura medieval, que 
era baseada na autoridade divina, valorizam a razão 
humana como base do conhecimento. O saber como 
fruto da observação e da experiência das leis que 
governam o mundo.

• Humanismo: estudiosos, sábios e filósofos, que 
traduziam e estudavam os textos clássicos greco-
romanos. Os conhecimentos dos humanistas eram 
abrangentes e universais, versando sobre diversas 
áreas do saber humano. 



• Cientificismo :uma época de efervescência, o 
conceito do cientificismo foi de suma importância 
para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona 
questões sobre o conhecimento do mundo.

• Individualismo :O homem é colocado em posição 
central e passa a ser regido, não somente pela igreja, 
mas também por suas emoções. Assim, ele torna-se 
um ser crítico e responsável por suas ações no 
mundo. Valorização do espírito humano, das 
capacidades, das potencialidades e das diversidades 
dos seres humanos.



Características Gerais

• Racionalidade

• Dignidade do Ser Humano

• Rigor Científico

• Ideal Humanista

• Reutilização das artes greco-romana

• Idade Média X Renascimento 



Idade Média X Renascimento 

• Geocentrismo

• Teocentrismo

• Emoção

• Feudalismo

• Anonimato

• Nobres e Clero

• Rural 

• Heliocentrismo

• Antropocentrismo

• Razão

• Mercantilismo

• Autoria 

• Burguesia 

• Urbano







Apolo – escultura grega . David- Michelangelo











SIMONE MARTINI



Anunciação - Giotto



FRAN ANGÉLICO





PESPECTIVA

• Método que permite a representação de 
objetos tridimensionais em superfícies 
bidimensionais, através de determinadas 
regras geométricas de projeção 

• Um espécie de ilusão ótica, um sistema 
artificial elaborado como o proposito de criar 
um efeito.

• Integra cor, luz, forma e espaço. 





PERSPECTIVA LINEAR OU CÔNICA   



Filippo Brunelleschi -1377-1446

Embora tenha sido um escultor, 
foi na arquitetura que 
Brunelleschi se destacou. 
A tridimensionalidade, a ilusão de 
profundidade, a perspectiva 
cônica e o conceito de ponto de 
fuga foram explorados pelo artista 
em suas obras.
Sua arte serviu de inspiração para 
os maiores artistas do 
Renascimento: Leonardo Da Vinci, 
Donatello, Michellangelo, Sandro 
Boticceli.





Filippo Brunelleschi

O precursor de estudos 
dessa técnica 
Retomou aspectos da 
arquitetura clássica, 
trabalhando a ordem e 
proporção na obra, que 
deixou um grande legado até 
a modernidade.



Primeira cúpula de alvenaria já 
construída. 
Brunelleschi foi capaz de colocar os 
tijolos com tanta precisão, e nenhuma 
teoria criada pode ser confirmada, uma 
vez que ele não deixou desenhos ou 
detalhes de planejamento.

Igreja Santa Maria del Fiore- 1436



Tommaso di Ser Giovanni di Simone –MASACCIO -
1401-1428

• Rompeu com vários aspectos 
da arte medieval.

• Influência de Giotto.

• Suas pinturas são marcadas por 
influências da escultura e da 
arquitetura.

• Obras marcadas por realismo.

• Presença, em suas pinturas, da 
geometria em perspectiva.

• Pintou, principalmente, temas 
ligados ao cristianismo (passagens 
do Antigo e Novo Testamentos).



Masaccio  aplicou, no afresco  da Santíssima 
Trindade ( entre1426 a 1428 ) , o método da 
perspectiva . 

Ele é considerado o grande renovador da pintura.



Ele observa a realidade.
Figuras mais humanas e dá aos 
rostos mais naturalismo .

A construção geométrica é visível 
através da sobreposição das linhas 
que revelam a sua estrutura. 

As linhas das traves do teto, cujo 
prolongamento revela a localização 
do ponto de fuga sobre a trave 
horizontal na base, dão claramente a 
ilusão de profundidade.





Um dos primeiros, se não o 
primeiro pintor a usar a 
perspectiva em seus quadros. 

Imortalizado por Masaccio, que 
significa “desajeitado”

A perspectiva dava a sensação 
de estar diante de um espaço 
real, e de proximidade com as 
imagens da tela.

Simetria da Cor.



Casal Arnolfini,1434 Jan van Eyck

- A profundidade construída em 
planos distintos e sucessivos.
- É reforçada pelo contorno bem 
delimitado do objeto.
- Cada plano parece conter a 
cena, ordenada em torno de um 
eixo central.
- Os efeitos espaciais de luz 
sustentam a proximidade ou o 
afastamento dos objetos.
- O tema adapta-se ao espaço 
existente.
- O espaço realçar nitidamente 
cada unidade do quadro



Adão e Eva,1515, Albrecht 
Dürer.

• Introduzem o 
realismo na pintura 
através da gradação 
de tons, 
minuciosamente 
elaborados a partir da 
observação da 
natureza.



Leonardo da Vinci- 1452-1519

• Foi um homem à frente 
do seu tempo e realizou 
consideráveis estudos 
nas áreas: anatomia 
humana, escultura, 
óptica, matemática, 
arquitetura, engenharia 
civil ,botânica, entre 
outras.

• Polímata



O HOMEM COMO MEDIDA DO MUNDO



Trecho sobre o Homem Vitruviano
Um palmo é o comprimento de 
quatro dedos
Um pé é o comprimento de quatro 
palmos
Um côvado é o comprimento de seis 
palmos
Um passo são quatro côvados
A altura de um homem é quatro 
côvados
O comprimento dos braços abertos 
de um homem (envergadura dos 
braços) é igual à sua altura
A distância entre a linha de cabelo na 
testa e o fundo do queixo é um 
décimo da altura de um homem

• A distância entre o topo da 
cabeça e o fundo do queixo é um 
oitavo da altura de um homem
A distância entre o fundo do 
pescoço e a linha de cabelo na 
testa é um sexto da altura de um 
homem
O comprimento máximo nos 
ombros é um quarto da altura de 
um homem
A distância entre a o meio do 
peito e o topo da cabeça é um 
quarto da altura de um homem
A distância entre o cotovelo e a 
ponta da mão é um quarto da 
altura de um homem



• A distância entre o 
cotovelo e a axila é um 
oitavo da altura de um 
homem
O comprimento da mão 
é um décimo da altura 
de um homem
A distância entre o 
fundo do queixo e o 
nariz é um terço do 
comprimento do rosto

• A distância entre a linha 
de cabelo na testa e as 
sobrancelhas é um terço 
do comprimento do 
rosto
O comprimento da 
orelha é um terço do da 
face
O comprimento do pé é 
um sexto da altura”



Leonardo da Vinci utilizou a Proporção de Ouro em suas obras, dentre essas 
estão a Mona Lisa, A Última Ceia e o Homem Vitruviano.



Quanto mais reais e 
austeras as imagens 
produzidas, mais se 
aumentava a 
proximidade com a 
realidade, e isso foi 
objetivo de inúmeros 
estudos, como os de 
Leonardo da Vinci, 
que viriam 
posteriormente.







A Ultima Santa Ceia,1495/98 – Leonardo da Vinci.










