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renascimento s.m.: retorno ideal às formas da Antiguidade 

clássica enquanto verdadeira fonte da beleza e do saber; mo-

vimento artístico que renovou não apenas as artes plásticas, 

a arquitetura e as letras, mas também a organização política 

e econômica da sociedade.

Numa viagem fascinante, esse livro transporta o leitor para o com-

petitivo cenário artístico da Itália nos séculos XV e XVI, em pleno sur-

gimento do Renascimento. 

A autora detém-se, especialmente, nos desafios estéticos do movi-

mento que combinava naturalismo e beleza, imitação do passado e 

invenção do presente. 

As principais questões da época – luz e trevas; o espelho ideal; o Ho-

mem Universal, o quadro como janela; o modelo de Da Vinci, entre 

outras – estão aqui esboçadas com intuito de ajudar a entender o 

projeto do Renascimento. 

Essa verdadeira revolução cultural que nos legou obras de gênios 

como Leonardo da Vinci Michelangelo até hoje intriga especialistas 

por sua grandiosidade. 
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A coleção, dirigida por Glória Ferreira, critica de arte e professora 

da Escola de Belas Artes /UFRJ, apresenta questões decisivas so-

bre a conceituação da arte, sua prática e recepção.

Os volumes abordam temas, obras e artistas de diferentes perío-

dos históricos, bem como a articulação da arte com outros cam-

pos do saber. Inclui  material  de apoio como sugestões de leitura, 

cronologia ou glossário.


