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MOMENTO DÉJÀ VU



ARTISTAS E INTELECTUAIS DO RENASCIMENTO



CIENTISTAS DO RENASCIMENTO

Durante o Renascimento, as verdades baseadas na tradição e na autoridade
foram contestadas; em seu lugar foram criadas novas verdades baseadas na
observação, na experiência e na crítica. Essa atitude investigativa contribuiu
para um grande avanço científico.



CIENTISTAS DO RENASCIMENTO



FILIPPO BRUNELLESCHI

Filippo Brunelleschi (1337-1446) foi pintor, escultor e arquiteto, além de
ter conhecimentos aprofundados de matemática e geometria. Seu
trabalho mais conhecido é a cúpula da catedral de Florença, ou Catedral
de Santa Maria del Fiore.



ANDREAS VESALIUS

Andreas Vesalius (1514-1564) é considerado o pai da anatomia moderna.

Em 1543, publicou a obra De humani corporis fabrica. Lançcada
originalmente em 7 volumes, a obra de Vesalius revolucionou a ciência
média; até então, ninguém havia feito uma descrição tão precisa e
detalhada da anatomia humana.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Studies_of_the_Arm_showing_the_Movements_made_by_the_Biceps.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Vesalius_Fabrica_fronticepiece.jpg


NICOLAU COPÉRNICO

Nicolau Copérnico (1473-1543),
matemático e físico nascido onde
hoje é a Polônia. Ele descreveu os
movimentos da Terra e formulou
a teoria do heliocentrismo (o Sol
como centro do sistema
planetário).



GALILEU GALILEI

Galileu Galilei (1564-1642), criador da Física moderna, comprovou a teoria
do heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico. Por meio de um
pequeno telescópio, construído por ele mesmo, Galileu verificou que a Terra
era apenas um astro entre milhões de outros. Concluiu também que a Terra
efetuava dois movimentos: um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol.
Na época, a Igreja defendia o geocentrismo. Por defender o heliocentrismo,
Galileu foi julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar à morte, negou
sua teoria.



JOHANNES KEPLER

Johannes Kepler (1571-1630) foi matemático, astrólogo e astrônomo
alemão que desenvolveu a teoria das órbitas planetárias elípticas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Kepler-solar-system-2.png


MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

"O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as
coisas, é como o espelho que absorve tudo o que encontra diante de si,
sem tomar conhecimento".

“Experiência,mãe de toda a certeza”.

“Só o pintor universal tem valor”.

São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do
Renascimento. Neles, o autor exalta compreensão, experiência,
universalismo, valores que marcaram o:

a) Teocentrismo, como princípio básico do pensamento moderno.

b) Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média.

c) Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a
Idade Moderna.

d) Cristianismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a 
Idade Moderna.

Sendo empiristas, os humanistas são melhor associados aos cientistas como 
o mencionado Leonardo da Vinci, sempre defendendo a dignidade humana.



MOMENTO EXERCÍCIO

Observe a imagem.

Com base nos avanços técnicos e tecnológicos do
período renascentista, assinale a única alternativa
correta.

a) O avanço da tecnologia não trouxe benefícios
para o homem, uma vez que a sociedade não
valorizava a ciência e a razão. A sociedade era
marcadamente teocêntrica.

b) Os conhecimentos acumulados desde a
Antiguidade, se aprimoraram notavelmente a
partir do século XV. De particular importância no
Renascimento europeu foram as realizações dos
engenheiros e arquitetos italianos, dos
metalurgistas e impressores alemães e dos
engenheiros holandeses.

c) Durante o Renascimento, não houve grandes
inovações tecnológicas. Por isso que esse período é
conhecido como “Idade das Trevas”.

d) Um dos grandes avanços dos renascentistas,
além dos instrumentos náuticos e marítimos, foi a
teoria heliocêntrica de Copérnico. Esta teoria
defende que a Terra é o centro do universo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Os conhecimentos acumulados desde a Antiguidade, se 
aprimoraram notavelmente a partir do século XV. De 

particular importância no Renascimento europeu foram 
as realizações dos engenheiros e arquitetos italianos, dos 
metalurgistas e impressores alemães e dos engenheiros 

holandeses.



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”. 



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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