




MONALISA,1503, Leonardo da Vinci 



RAZÃO ÁUREA







A proporção áurea, número de ouro, número áureo ou 
proporção de ouro é uma constante real algébrica 

irracional denotada pela letra grega em homenagem ao 
escultor Fídias, que a teria utilizado para conceber o 
Parthenom e com o valor arredondado a três casas 

décimais de 1,618. φ



DESIGN



Estilo de Da Vinci...

• Uso do sombreamento (sfumato) 

• Uso da perspectiva.

• Uso do  realismo das figuras e prezava pela. 
valorização das luzes, sombras e relevos.

• Temas bíblicos e cotidiano. 

O bom artista também deveria ser um bom 
cientista para melhor compreender e descrever 
a natureza.



Santana, a Virgem e o Menino – da Vinci Rafael -Madona, Menino Jesus e São João





Características da Pintura

• Perspectiva: arte de figura, no desenho ou 
pintura, as diversas distâncias e proporções 
que têm entre si os objetos vistos à distância, 
segundo os princípios da matemática e da 
geometria.

• Uso do claro-escuro: pintar algumas áreas 
iluminadas e outras na sombra, esse jogo de 
contrastes reforça a sugestão de volume dos 
corpos.



Características da Pintura

• Realismo: o artista do Renascimento não vê 
mais o homem como simples observador do 
mundo que expressa a grandeza de Deus, mas 
como a expressão mais grandiosa do próprio 
Deus. O mundo é pensado como uma 
realidade a ser compreendida cientificamente, 
e não apenas admirada.

• Técnica :Uso da tela e da tinta à óleo.



Características da Pintura 

• Tanto a pintura como a escultura que antes 
apareciam quase que exclusivamente como 
detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se 
manifestações independentes.

• Surgimento de artistas com um estilo pessoal, 
diferente dos demais, já que o período é 
marcado pelo ideal de liberdade e, 
consequentemente, pelo individualismo.



OS ESPOSAIS DA VIRGEM



Michelangelo -1475-1564



Teto da Capela Sistina







Fragmento do Teto da Capela   Sistina  - Michelangelo .









Donatello 1386-1466 

Foi influenciado por mestres tal qual os escultores renascentistas Filippo 
Brunelleschi



David -1430,Donatello.



Rafael Sanzio- 1483-1520

Príncipe do Pintores 



Escola de Atenas, Rafael  Sanzio –OBRA PAS 2020







Detalhes da Obra 
• Revalorização da pintura clássica.

• Apolo -representando a luz da verdade-
esquerda 

• Atena - deusa da sabedoria, da civilização e 
da matemática – direita.

• 60 personagens discutindo suas teorias- da 
Antiguidade ao Moderno

• Platão- pensamento  idealista e metafísico.

• Aristóteles- visão empírica 

• Pitágoras - avanços da matemática, geometria 
e aritmética.



ENEM 2014- Caderno Azul 

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado 
apontando para o alto. Esse gesto significa que o 
conhecimento se encontra em uma instância na qual 
o homem descobre a:

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.

b) realidade inteligível por meio do método dialético.

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da 
sensibilidade





Nascimento da Vênus, Sandro Botticelli, 1485/86



O Nascimento da Vênus” retrata Afrodite com o corpo e 
expressões perfeitamente enquadrados na Regra de 

Ouro



A concepção neoplatônica do ideal de beleza e do amor absoluto 
influenciaram a cultura do Renascimento. Por trás da 

interpretação filosófica da pintura, artistas expressaram seu 
amor sofisticado, perspicaz e profundo pela cultura e pela arte.





PRIMAVERA



Temas do Renascimento 

• Bíblicos

• Cotidiano

• Alegorias

• Mitologia

• Retrato e autorretratos. 



Os retratos de Battista Sforza e de Federico de 
Montefeltro (1472), feitos por Piero della 

Francesca (1420-1492)



O quadro de Ghirlandaio, o Velho e o Menino,  
mostra interesse pela fidelidade.



Albrecht Dürer



Retrato de uma Jovem –Roger van der Weyden -1435 





RENASCIMENTO DO NORTE

• Realistas.
• Cenas do cotidiano.
• Perspectiva aérea.
• Forte conteúdo medieval.



A peleja do Carnaval com a Quaresma, Pieter Bruegel,1559.



Perspectiva Aérea



Caçadores na Neve, Pieter Bruegel, 1565.



Andrei Tarkovsky, The Mirror, 1975.



A Boda Camponesa, Pieter Bruegel -1567



(UEL)

O Renascimento, amplo movimento artístico, 
literário e científico, expandiu-se da Península 
Itálica por quase toda a Europa, provocando 
transformações na sociedade. Sobre o tema, é 
correto afirmar que:



a) o racionalismo renascentista reforçou o princípio da 
autoridade da ciência teológica e da tradição medieval.

b) houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais 
medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da 
concepção teocêntrica de mundo.

c) nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão, que 
terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade 
nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das 
monarquias absolutas.

d) o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo 
divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre 
o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e 
interesse.

e) os estudiosos do período buscaram apoio no método 
experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o 
ser humano.



(Enem) –Texto I
(...) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que 
o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta 
dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas 
principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro 
como satélites em redor dos planetas principais e com estes em 
redor do Sol. (...) Não duvido de que os matemáticos sejam da 
minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar 
conhecimento, não superficialmente, mas duma maneira 
aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se 
alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra 
mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), a 
que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades 
matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos.

(COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium)



ENEM- Texto II

Aqueles que se entregam à prática sem ciência 
são como o navegador que embarca em um 
navio sem leme nem bússola. Sempre a prática 
deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de 
fazer de um caso uma regra geral, experimente-
o duas ou três vezes e verifique se as 
experiências produzem os mesmos efeitos. 
Nenhuma investigação humana pode se 
considerar verdadeira ciência se não passa por 
demonstrações matemáticas. 
(VINCI, Leonardo da. Carnets)



O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos 
para exemplificar o racionalismo moderno é :

a) a fé como guia das descobertas.

b) o senso crítico para se chegar a Deus.

c) a limitação da ciência pelos princípios bíblicos.

d) a importância da experiência e da 
observação.

e) o princípio da autoridade e da tradição.


