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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, foi 

um polímata nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do 

Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, 

engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, 

poeta e músico. Mona Lisa também conhecida como A Gioconda ou ainda 

Mona Lisa del Giocondo é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais 

conhecidos do Renascimento italiano. Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nesta obra que o artista 

melhor concebeu a técnica do sfumato. 

Fonte: aventurasnahistoria.uol.com.br acesso em 23/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

Polímata - Um polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em 

termos menos formais, um polímata pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande 

conhecimento em diversos assuntos. Muitos dos cientistas antigos foram polímatas de acordo 

com os padrões atuais. 

Fonte: Michaelis.uol.com acesso em 24/07/2020 

 

  

Mona Lisa (1503) Leonardo Da Vinci 

Fonte historiadasartes.com 

Monabléque (2020) Uendel Nunes 

Fonte: eticanosnegocios.com.br/inspirec  

Acesso 23/07/2020 
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1- Apreciando a obra original de 1503 e a releitura de 2020 podemos notar diferenças 

significativas entre as duas obras. Relate abaixo quais são as características que você 

observa entre a obra original e a releitura. 

Mona Lisa (1503) de Leonardo Da Vinci Monabléque (2020) de Uendel Nunes 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2- Apreciando a obra, qual mensagem o artista Uendel Martins que fez a releitura “Monabléque” 

da obra Mona Lisa transmitiu, na sua opinião? 

  

  

  

  

 

Curiosidade 

A obra Mona Lisa utilizou uma técnica para ser pintada chamada de Sfumato utilizada para 

gerar suaves gradientes entre as tonalidades, é comumente aplicado em desenhos ou 

pinturas. A origem do nome vem do italiano "sfumare", que significa "de tom baixo" ou 

"evaporar como fumaça". 

A obra Mona Lisa está localizada em um dos museus mais importantes do mundo o Louvre 

que fica na França. Apesar de ser umas das obras mais preciosas da humanidade seu 

tamanho é relativamente pequeno e a parede onde a obra está em exposição no Louvre 

(França) a deixa com uma impressão de ser bem menor. A obra fica protegida por dois 

seguranças e um vidro blindado por se tratar de umas das obras mais caras do mundo. 

Se possível veja o vídeo abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=4DJspbcqz0U 

Fonte: historiadasartes.com Acesso em 23/07/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=4DJspbcqz0U
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3- A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como referência uma 

obra anterior para dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a ela um toque 

pessoal, de acordo com as próprias experiências. Faça sua releitura da obra de Leonardo 

da Vinci, Mona Lisa (1503). Para a releitura é importante atentar-se aos detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Agora faça a releitura animada da obra. Caso tenha uma câmera fotográfica ou celular com 

câmera, observe a obra e faça um retrato de você mesmo enquanto Mona Lisa. Convide 

seus familiares para participar com você. Veja um exemplo: 

 

Fonte: Youtube.com Acesso em 24/07/2020 


