
CAPÍTULO 4- RENASCIMENTO E 
HUMANISMO-CARACTERÍSTICAS E FASES

(7º ano)
Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato: 
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Aponte e explique os principais
fatores do fato das cidades italianas terem
sido o “berço” do Renascimento.



RESOLUÇÃO

Muitos fatores colaboraram para que o Renascimento começasse nas cidades
italianas. Dentre eles destacaram-se: o desenvolvimento comercial e urbano, o
mecenato, a fuga de sábios bizantinos e o fato de ter sido a sede do Império
Romano.

O desenvolvimento comercial urbano – As cidades italianas apresentavam
significativo desenvolvimento comercial, sendo dirigidas por uma classe de
poderosos mercadores. Com o comércio marítimo pelo Mediterrâneo, esses
grandes mercadores burgueses acumularam enorme riqueza e sentiram
necessidade da instauração da ordem econômica do capitalismo, que permitia a
livre concorrência, o individualismo e a busca racional do lucro. Enfim, desejavam
os novos valores que o pensamento renascentista refletia.

O mecenato – A burguesia italiana estimulava os artistas e intelectuais do
Renascimento através do mecenato. Entre os grandes mecenas, citam-se as
poderosas famílias dos Médici, dos Este e dos Sforza.

A fuga dos sábios bizantinos – Após a queda de Constantinopla, em 1453, muitos
sábios bizantinos emigraram para a Itália, levando consigo muitos elementos da
cultura clássica preservados em Bizâncio.

A sede do Império Romano – A Itália foi a sede do Império Romano do Ocidente,
existindo, ainda, nessa região uma série de elementos preservados da
Antiguidade, como, por exemplo, alguns monumentos arquitetônicos da Roma
Antiga.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Uma das principais
características do Renascimento cultural e
científico foi o Humanismo, uma corrente
de pensamento da época. Quais eram as
principais características desse
humanismo? Explique.



RESOLUÇÃO

Humanismo foi uma corrente de ideias desenvolvidas por intelectuais
que propunham o aprofundamento do aprendizado das línguas
clássicas (o grego e o latim) e do conhecimento sobre textos greco-
romanos. Dentre suas principais características destacavam-se:

-O antropocentrismo (a valorização do Homem), considerado senhor
de amplos conhecimentos, um sábio capaz de se colocar de maneira
ativa dentro de um universo em transformação;

-O cientificismo e o racionalismo (a valorização da razão);

-Demonstração da figura humana, suas expressões e detalhes das
proporções;

-Descentralização do conhecimento, onde a Igreja perde o monopólio
do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Qual das alternativas abaixo apresenta
características do Renascimento Cultural?

A) Teocentrismo; valorização da cultura egípcia;
valorização da religião; estética fora da realidade.

B) Geocentrismo; valorização apenas de temas religiosos;
influência do misticismo; estética monocromática.

C) Temas não relacionados com a realidade; pobreza de
cores nas pinturas; Teocentrismo; valorização de temas
abstratos.

D) Antropocentrismo; valorização da cultura greco-
romana; valorização da Ciência e da razão; busca do
conhecimento em várias áreas.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: Alternativa “D”.

Antropocentrismo; valorização da cultura greco-romana; 
valorização da Ciência e da razão; busca do conhecimento 

em várias áreas.



MOMENTO EXERCÍCIO

Questão 4 (UFMG/2008)
A partir da análise dessa imagem e
considerando outros conhecimentos
sobre o assunto,

1. Identifique o movimento artístico a
que pertence a obra.

2. Identifique e explique duas
características desse movimento
artístico.

Obra: Davi

Autor: Michelangelo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:David_von_Michelangelo.jpg


RESOLUÇÃO

QUESTÃO 4

1- A imagem se refere ao Renascimento Cultural e 
Científico. 

2- Valorização da cultura clássica greco-romana, 
humanismo, naturalismo, individualismo, valorização do 

corpo humano e de suas simetrias, etc.



RELEMBRANDO...



CARACTERÍSTICAS DO RENASCIMENTO

• Humanismo;

• Utilização de recursos
matemáticos: proporcionalidade,
representação do espaço em três
dimensões, geometria;

• Antropocentrismo – o homem
como sendo o centro do
conhecimento;

Obra: O homem Vetruviano

Autor: Leonardo da Vinci

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg


CARACTERÍSTICAS DO RENASCIMENTO



CLASSICISMO

Obra: O nascimento da Vênus (1485)

Autor: Sandro Botticelli

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Sandro_Botticelli_046.jpg


CARACTERÍSTICAS DO RENASCIEMNTO

• Maior observação da natureza e retratação mais natural do homem.

• Realismo.

• Individualismo.

• Hedonismo- valorização dos prazeres humanos.

Obra: O Cisne
Autor: Leonardo da Vinci

Obra: Alegoria do triunfo de

Vênus ( 1540- 1545)

Autor: Ângelo Bronzio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Angelo_Bronzino_001.jpg


RENASCIMENTO CULTURAL

• Adoção da tinta a óleo.

Obra: Juízo Final

Autor: Michelangelo

Local: Capela Sistina

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Jugement_dernier.jpg


FASES DO RENASCIMENTO



EM SÍNTESE:



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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