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RENASCIMENTO

Vitrais

Definição – Movimento cultural e artístico 
desenvolvido na Europa que sugere um 
súbito reviver dos ideais greco-romanos..

Características principais:
• Humanismo (valorização 

das capacidades 
criadoras do Homem);

• Classicismo (baseado 
nos modelos greco-
romanos (antiguidade 
clássica);

• Individualismo 
(reconhecimento do valor 
da razão e da 
consciência individuais).



ONDE E QUANDO SURGIU

Vitrais

Itália
Séculos XV e XVI.
Entre 1300 e 1650. 

Da Itália expandiu-se pelo resto da 
Europa..



DANTE ALIGHIERI

Vitrais

Mesmo no período medieval o 
interesse pela cultura clássica não 

desapareceu.
Poeta italiano que manifestou 
entusiasmo pelos clássicos. 

Retrato de Dante Alighieri



HUMANISMO, O ESPÍRITO DO RENASCIMENTO

Vitrais

Podemos entender humanismo 
como a valorização do ser humano 

e da natureza em oposição ao 
divino e sobrenatural. Os maiores 

valores da época: 
 a racionalidade traduzida no 

rigor científico, na 
experimentação e na 

observação da natureza.
 a dignidade humana. 

Autorretrato de Leonardo da Vinci 



A ARQUITETURA

Vitrais

No período românico construíam-se 
templos fechados.

Na arquitetura gótica buscou a 
verticalidade. 

A  arquitetura Renascentista buscou 
espaços em que as partes do edifício 

parecessem proporcionais entre si e uma 
ordem que superasse a busca do infinito 

das catedrais góticas.



A arquitetura
As parte do edifício devem parecer proporcionais entre si, para 

seguir os princípios matemáticos estudados.

Filippo Brunelleschi

Foi pintor, escultor e arquiteto,
além de dominar matemática
e geometria.

A ARQUITETURA



A ARQUITETURA – FILIPPO BRUNELLESCHI

Vitrais

Um dos primeiros arquitetos a expressar 
essas ideias foi Filippo Brunelleschi. 

Um artista completo:
pintor, escultor e arquiteto, dominava 
matemática e geometria. Destacou-se 
como construtor e teve participação 

decisiva na construção da catedral de 
Florença a  igreja de Santa Maria Del 

Fiore.



Filippo baseou-se em estudos do Panteão.

Panteão Romano
(cúpula)

A ARQUITETURA – FILIPPO BRUNELLESCHI



A ESCULTURA

VitraisVERROCCHIO

Trabalhou por muito tempo como ourives, o 
que resultou em sua inclinação pela 

escultura. Observando algumas de suas 
obras, notam-se detalhes decorados que 
lembram as minúcias do trabalho de um 

ourives.
Na corte de Lorenzo de Médici e foi 

considerado um dos pintores florentino 
italiano que mais esteve ativo durante a 

Renascença.



A ESCULTURA - DAVI

VitraisVERROCCHIO

Em 1475, Verrocchio começou a se dedicar 
quase inteiramente à escultura e 

consagrou-se com o juvenil "David“.



A ESCULTURA  - MICHELANGELO E VERROCCHIO

O Davi de Verocchio, em bronze, retrata 
um adolescente ágil e elegante, em sua 

túnica enfeitada cujos detalhes lembram o 
trabalho de um ourives. Já o Davi de 

Michelangelo, em mármore, apresenta-se 
como um jovem adulto. Observe suas 
mãos colossais, que sugerem força e 

capacidade de trabalho e luta.

Os dois “Davis”


