
A Arte do 
Renascimento



Estas duas pinturas têm o mesmo tema mas são 

muito diferentes. Porquê?



“Nossa Senhora e Criança” (Idade Média) “Nossa Senhora e Criança” (Renascimento)



Surgiu em Itália:

Séc. XV (Quattrocento)

- FLORENÇA  era a 

“cidade das artes”

- Mecenas: Os Médicis

Séc. XVI (Cinquecento)

– ROMA

. Mecenas: Papas Júlio 

II e Leão X

- VENEZA
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ARQUITECTURA

Classicismo:

Característica da arte renascentista, que consiste na 

inspiração na arte greco-romana e na valorização do 

equilíbrio e da harmonia de proporções.

Cúpula

Arco de volta perfeita

Abóbada de berço

Friso

Frontão triangular

Coluna
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ARQUITECTURA

Classicismo:

Característica da arte renascentista, que consiste na 

inspiração na arte greco-romana e na valorização do 

equilíbrio e da harmonia de proporções.

Coluna

Dórica Jónica Coríntia



ARQUITECTURA

Racionalidade:

O equilíbrio geométrico e a simetria das formas, ou a 

preocupação constante do artista em conferir unidade e 

harmonia às suas obras.



ARQUITECTURA

Racionalidade:



Arquitectura

Frontão 

Triangular

Cúpula

Simetria
Basílica de S. Pedro – Roma.

Miguel Ângelo Buonarroti



ARQUITECTURA

Racionalidade:

Perspectiva linear



Arquitectura
Perspectiva espacial.

As diferentes linhas convergem para um ponto único

Ponto de fuga



ARQUITECTURA

Horizontalidade:

Fachada do Palácio 

Rucellai



Alguns arquitectos:

Michelangelo Buonarotti

Filippo Brunelleschi

Capela dos Pazzi

Cúpula da Basílica de S. Pedro



ESCULTURA

Na Idade Média, as obras 

escultóricas eram 

consideradas meros 

elementos de decoração 

incorporados na decoração.
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ESCULTURA

No Renascimento a 

escultura tornou-se uma 

arte independente, ou seja, 

separou-se da arquitectura e 

adquiriu valor próprio.



Típicas do 

Império 

Romano

ESCULTURA

ESTÁTUAS EQUESTRES



ESCULTURA

REALISMO

REPRESENTAÇÃO DO NU



ESCULTURA

Expressão de 

sentimentos

(tristeza)

Rigor 

anatómico



ESCULTURA

RACIONALIDADE

HARMONIA

EQUILIBRIO



Alguns escultores:

Michelangelo Buonarotti

Donatello

David

Pietà David



PINTURA

A pintura do Renascimento 

introduziu um conjunto de 

inovações técnicas:

Jan Van Eyck aplicou 

pela primeira vez a 

técnica da pintura a óleo.

Esta técnica permitia obter 

cores mais brilhantes e 

duradouras….

“Giovanni Arnolfini e a sua noiva”



PINTURA

O suporte da pintura foi 

alterado, passando-se da 

tábua de madeira para a 

TELA.

Os pintores italianos 

introduziram a noção de 

perspectiva, criando 

assim a ilusão de 

profundidade e de 

espessura dos objectos 

representados.



“A Última Ceia” Leonardo da Vinci        Perspectiva

O ponto de fuga





Esta composição desvia o teu olhar para a personagem

principal da pintura – ela isola Jesus dos restantes elementos

da pintura



Judas – a sua face está obscurecida – significandoque

Perdeu a luz de Jesus.  È também o único que não

contesta o anúncio de Jesus de que um O irá trair.



La Trinitá

Masaccio
(1401-1427)

Três planos

Simetría e 

alternancia 

das cores



La Trinitá

Masaccio (1401-1427)

Perspectiva 

Composição em 

pirâmide



Três planos

Simetría



ponto de fuga



PINTURA

A técnica do sfumato

(esfumado).

Sfumato é um termo criado por Leonardo da Vinci para se referir à 
técnica de pintura em que sucessivas camadas de cor são 
misturadas em diferentes gradações (variações) da cor e luz de 
forma a passar ao olho humano a sensação de profundidade, 
forma e volume. Em particular, refere-se à mistura de cores ou 
tons de uma cor de forma tão subtil que não ocorre uma transição 
abrupta entre eles.       

X                                                                       

“A Mona Lisa” (La Gioconda) Leonardo da Vinci



PINTURA



BOTTICELLI - A Primavera NATURALISMO (A natureza como inspiração)



PINTURA

Principais temas:

MOTIVOS 

RELIGIOSOS



PINTURA

Principais temas:

CENAS DA 

MITOLOGIA 

GRECO-ROMANA

“Nascimento de Vénus” 

de Botticceli



PINTURA

Principais temas:

RETRATO



PINTURA

Principais temas:

ASPECTOS DA 

VIDA QUOTIDIANA

“Casamento Camponês” 

de Bruegel



Alguns pintores:

Fra Angelico Jan Van Eyck Sandro Botticceli



Alguns pintores:

Raphael Michelangelo Leonardo Da Vinci



“Escola de Atenas” Raphael        Classicismo



Platão:
olha para o

céu!

Aristóteles:
Olha para esta 
Terra (o aqui 

e agora)



A Arte em Portugal nos séculos XV e XVI:

Nos séculos XV e XVI, 

enquanto em Itália os artistas 

recuperavam os modelos 

clássicos e afirmavam o 

Renascimento, em Portugal 

mantinham-se os modelos 

góticos.

Já no domínio da decoração, 

porém, novos elementos –

ligados à Expansão - foram 

introduzidos

ESTILO  MANUELINO

 

 

Naturalistas – Raízes, troncos, folhas, algas, conchas 

Marítimos – Redes, bóias, conchas, barcos, cordas 

Símbolos nacionais – Esfera armilar, cruz de Cristo e 

escudo real. 

             X 

  
 

Elementos decorativos: 



Mosteiro dos Jerónimos



Torre de Belém



Esfera armilar

Escudo real

Cabos 

Fragmentos de algas

Correntes de âncoras

Cordas retorcidas

Janela da Sala do Capítulo do Convento de 

Cristo, Tomar



Em Portugal, a arte renascentista só se 

desenvolveu a partir do reinado de D. João III, 

nunca atingindo a dimensão registada em outras 

países da Europa.

Claustro de D. João III, 

Convento de Cristo. 

Tomar



Em Portugal, a arte renascentista só se 

desenvolveu a partir do reinado de D. João III, 

nunca atingindo a dimensão registada em outras 

países da Europa.

Painéis de São Vicente de Fora, de finais do século XV, atribuídos ao pintor 

Nuno Gonçalves


