
Século XV

Características técnico-formais e estéticas

A arte como intelectualidade
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PINTURA ITALIANA –

FLORENÇA E ROMA
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Masaccio, 1401-1428

A Santíssima Trindade, 1425/26, fresco de 66,7 x 31,7 cm, 

Igreja Santa Maria Novella, Florença

As figuras têm proporções naturais revelando o

conhecimento da anatomia do corpo

A perspetiva linear, que é calculada a partir da

centralidade do observador / espectador

E acentuada pelo recurso à escavação fictícia da

parede

A gramática decorativa usa elementos do classicismo 

Os mecenas fazem-se representar em primeiro plano

O enquadramento triangular da cena principal garante 

a distribuição proporcional de massas

Quais as características da pintura italiana?
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Apresentação ao Templo 1440-41, fresco de 158 x 136 cm

no Convento de São Marcos, Florença

Fra Angelico ou Giovanni da Fiesole, 1387-1455

Que semelhanças existem entre

esta pintura e a de Massaccio?

E que diferenças?
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Paolo Uccello, 1397-1475 A caçada na floresta, c.1468, 65x165 cm, Museu Ashmolean, Oxford

Como cria Ucello a noção de perspectiva?

Uso do jogo claro-escuro

Colocação de personagens, animais e árvores em vários planos

Uso da cor para dar noção de dinamismo

Gosto por cenas complexas

Recurso a troncos caídos no 

chão e animais em 

movimento
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Como se vê o racionalismo na pintura?

Piero della Francesca, 
1420-1492

A Flagelação, c. 1455, têmpera sobre madeira, 58,6 x 80,5 cm, 

Galeria National delle Marche, Urbino

Através da:

-perfeição e realismo técnico do projecto;

- do uso da matemática e geometria para calcular a perspectiva

O ponto de 

fuga é o braço 

do flagelador

O ponto de fuga é

o braço a flagelar,

o de Cristo

1. Achas 

que existe 

apenas 

uma cena?

2. Porquê?

3. O que  

te parece 

que se 

está a 

passar?
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Quais as características renascentistas que se podem observar nesta pintura?

Piero della Francesca, 1420-1492
Duplo retrato de Frederigo da Montefeltro e de sua 

mulher Battista Sforza, c. 1470, têmpera sobre painel, 

cada 47 x 33 cm, Galeria degli Uffizi, Florença

São os primeiros retratos italianos com fundo de paisagem natural (influência de

Van Eyck)

As personagens estão representadas em perfil rigoroso (influência dos medalhões)

O emprego da técnica

a óleo permite o

realismo e o pormenor

Textura do tecido

Cabelo

Caminho

Muralha
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Sandro Botticelli,

1445-1510

A Primavera, c. 1477/78, têmpera sobre madeira, 2,03 x 3,14 m, 

Galeria degli Uffizi, Florença

Recurso ao

pormenor:

As três 

Graças

Realismo e Naturalismo 

personagens ,árvores, plantas e flores

- representação em tamanho natural das
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Uma 

ninfa

Um zéfiro

Sugestão de

movimento

pelo esvoaçar

das vestes

b) transparência 

CUPIDOEstudos de 

botânica

Representação 

de 500 espécies 

190 são  

de flores

Quais as características renascentistas que se podem observar nesta pintura?

a) vestido florido

Representação

de cenas e

personagens

mitológicas
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Lamentação de Cristo Morto, c. 1490, Tempera em 

tela, 68 x 81 cm Pinacoteca de Brera, Milão 

Andrea 

Mantegna

Que 

características 

se destacam 

nesta pintura?

Tratamento 

da 

anatomia

Perspetiva

Expressivi-

dade

Tendência 

mono-

cromática
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Humanização dos santos

A Virgem com o Menino e Santa Ana, c. 1508, óleo 

sobre madeira, 1,68 x 1,30 m, Musée National du Louvre, Paris

Leonardo da Vinci

Em situações quotidianas

Em posições e atitudes comuns a

todos os homens e mulheres.

Como trata Da Vinci as figuras sagradas?
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Como usou Da Vinci o enquadramento 

piramidal, a cor, o modelado e o sfumato?

As figuras têm posturas e gestos complexos e 

opostos

A cor foi usada para:

d) a técnica do sfumato, ou seja, o esbater o

contorno e a nitidez das formas nos planos

mais afastados

mas que se combinam num grupo único
com  enquadramento piramidal

a) elaborar silhuetas e contornos modelados

b) realçar a expressividade das figuras

Esta técnica conjugada

com o escalonamento de

planos reforça a noção

de profundidade

1ª pintura 

com estas 

técnicas 

c. 1503-5

c) destacar os focos de luz

distribuídos de forma arbitrária
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Qual é a importância do desenho para a pintura?

Porque afirma Leonardo da Vinci  que pittura è cosa mentale? 

Porque se trata de um processo intelectual que exige:

observação e experimentação para alcançar o conhecimento e a perfeição
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Leonardo da Vinci, Anunciação, c. 1473-75, 98x217,2cm, Igreja de 

S. Domenico de Cortona, Itália 

O caso prático
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Miguel Ângelo Buonarroti, 1475-1564

A Sagrada Família,  c. 1504/5, têmpera a 

óleo sobre madeira, diâmetro 1,20m, Galeria 

degli Uffizi, Florença

As figuras formam 

um grupo muito 

complexo em

posições 

distorcidas

para criar a 

noção de 

movimento 

transitório

O Menino 

passa para o 

colo da mãe

Que traços evocam 

a escultura? 

O nu como 

evocação do 

Antigo 

Testamento

Uso da linha

Através dos cuidados de José 

e Maria com o Menino

Os cenários 

naturais

A botânica

Como transmite Miguel Ângelo 

a noção de movimento? 

Como é sublinhada a 

humanização dos santos? 

Que outras 

características são 

usadas? 
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Miguel Ângelo

Teto da Capela 

Sistina 1508-12, fresco 

de 460 cm × 880 cm, 

Vaticano, Roma
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Miguel Ângelo

Criação de Adão, 1508-12
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Rafael, A escola de Atenas, 1510-1511, fresco, stanze Vaticano

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm33/Rafael.htm

Como se verifica o uso da perspetiva? Que gramática decorativa foi usada? 
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PINTURA ITALIANA –

VENEZA
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Quais as características 

da pintura de Giorgione? 

Tratamento da paisagem 

com cor e sfumato

Giorgio da Castelfranco, 

dito Giorgione, 1477-1510

A tempestade, c. 1508, óleo sobre tela, 

Galeria da Academia, Veneza 

Mensagem enigmática

Como interpretas esta obra? 

Nostalgia

Porquê? 

Alegoria
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Vénus Adormecida, c. 1510, óleo sobre tela,108 x 

175 cm, Gemaeldegallerie Alte Meister, Dresden

Como cria Giorgione o enigma nesta obra? 

Através da harmonia entre a figura humana 

e o ambiente natural

Quais as semelhanças entre a obra de Giogione e 

a de Ticiano? 

Ticiano Vecelli, 1490-1576
A Vénus de Urbino, 1538, óleo sobre tela,119 x 165 cm, 

Galeria dos Ofícios, Florença

Uso de temas mitológicos 

A deusa é representada como cortesã…

…olhando diretamente para o espetador

Tratamento da figura humana 

Diferença no tratamento da cor e luz

Através da luz e cor

E quais as diferenças? 

Reforço da sensualidade: 
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Quais as características 

da obra? 

Intensidade dramática

Ticiano, 1477-1510 Diana e Acteon, 1556-59, óleo sobre tela, Galeria 

Nacional da Escócia, Edimburgo

Mitológica

Qual é a temática? 

Modelação cromática das 

figuras

Desenho elaborado

Equilíbrio cromático
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Rafael, 1483-1520

Madona dos Prados, 1505/6, têmpera a óleo sobre madeira, 

113 x 88 cm, Kunsthistoriches Museum, Viena

2. Quais as principais diferenças entre

Da Vinci e Rafael?

1. Quem são estes personagens? 

3. Que cores predominam?

4. Que focos de luz consegues distinguir?

5. Indica um elemento que mostre

- o realismo?

- o naturalismo?

- a geometria / composição?

- a transparência?

TPC
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