
CAPÍTULO 4- RENASCIMENTO E 
HUMANISMO- ARTISTAS E INTELECTUAIS 

(ESCRITORES)- 7º ano-Aula 4.

Prof. Rafael Nascimento

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

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


MOMENTO DÉJÀ VU



HUMANISMO NA LITERATURA



LITERATURA-CARACTERÍSTICAS

Surgimento da prosa e soneto de conteúdo crítico;
Crítica a cultura medieval;
Temas que abordavam a sociedade renascentista.



PRINCIPAIS ESCRITORES

Dante Alighieri – A Divina Comédia;

Miguel de Cervantes- Dom Quixote de la
Mancha;

Giovanni Boccacio – Decameron;

Luís de Camões- Os Lusíadas;

Erasmo de Roterdã- O elogio à Loucura;

William Shakespeare- Otelo, Hamlet, Romeu e
Julieta, O mercador de Veneza, etc;

Thomas Moore – Utopia;

Nicolau Maquiavel- O Príncipe;



DANTE ALIGHIERI- A DIVINA COMÉDIA



LUIS DE CAMÕES- OS LUSÍADAS



MIGUEL DE CERVANTES- DOM QUIXOTE



WILLIAM SHAKESPEARE- ROMEU E JULIETA, HAMLET, MACBETH...



THOMAS MORUS- UTOPIA



NICOLAU MAQUIAVEL- O PRÍNCIPE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Uma brincadeira relacional que podemos
fazer para nos lembrarmos dos grandes
nomes dos pintores renascentistas é associá-
los às tartarugas ninjas. Veja a imagem ao
lado.

Entre os grandes mestres do Renascimento
Artístico, temos um que nos deixou o esboço
de inventos, como o helicóptero, o
submarino, a metralhadora, o automóvel, o
paraquedas, o tear mecânico, entre outros.
Trata-se de qual nome entre os
renascentistas?

a) Leonardo da Vinci;

b) Michelangelo;

c) Rafael Sânzio;

d) Donatello.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Leonardo da Vinci foi muito além de ser um artista 
plástico, foi também matemático, engenheiro e inventor. 

Nos deixou esboços diversos e revolucionários de 
aparelhos que mudariam radicalmente a vida das 

pessoas. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Observe a imagem e responda.

Acompanhando a intenção da burguesia
renascentista de ampliar seu domínio sobre a
natureza e sobre o espaço geográfico, através
da pesquisa científica e da invenção
tecnológica, os cientistas também iriam se
atirar nessa aventura, tentando conquistar a
forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e
mesmo a expressão e o sentimento.

In: SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas:
Unicamp, 1984.

O texto apresenta um espírito de época que
afetou também a produção artística, marcada
pela constante relação entre:

a) fé e misticismo.

b) ciência e arte.

c) cultura e comércio.

d) política e economia.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

ciência e arte.

Veja como a ideia do racionalismo está presente na 
elaboração artística; logo, a arte poderia ser 

“cientificizada”. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Durante o Renascimento, houve um notável
desenvolvimento da produção literária, além das artes
plásticas. Indique a alternativa em que obra e autor
estão corretos:

a) O Príncipe – Nicolau Maquiavel.

b) Dom Quixote – Shakespeare.

c) Os Lusíadas - Erasmo de Rotterdã.

d) Hamlet - Dante Alighieri.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Nicou Maquiavel foi o autor da obra “O Príncipe”, uma 
espécie de “espelho dos príncipes”, um grande manual 

para os reis e príncipes preservarem a manutenção do seu 
poder. Foi considerado um grande marco para a Teoria 

Política Moderna.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

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

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com

