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RENASCIMENTO CULTURAL 



POR QUE “RENASCIMENTO”?



PENÍNSULA ITÁLICA: O BERÇO DO RENASCIMENTO

Por que a Península Itálica se
tornou o berço do Renascimento?

• A Península havia sido o centro do
antigo Império Romano e era
depositária de uma gama de textos
Clássicos (greco-romanos)

• A vida urbana na região, devido a
intensificação do comércio, era ativa e
precoce, estimulando mudanças na
mentalidade das pessoas,
favorecendo a crítica aos valores
medievais

• A região possuía relações comerciais
com o Oriente



“MODERNIDADE”- PENSAMENTO MEDIEVAL X PENSAMENTO MODERNO



CARACTERÍSTICAS DO RENASCIMENTO

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


FASES DO RENASCIMENTO



PINTURA: ARTE E TÉCNICA DO RENASCIMENTO

Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a
história da arte. Destacam-se:

a) O realismo na representação da figura humana e das paisagens, isto é, o
esforço de representá-las exatamente como são. Eles estudavam geometria,
anatomia, matemática, para que suas obras apresentassem equilíbrio.

b) O domínio da perspectiva, técnica que permite transmitir a sensação de
profundidade em uma superfície plana.

c) A iniciativa de o artista pintar a si próprio (autorretrato). (Além de assinar
suas obras, de modo a deixar sua marca e obter projeção social).

A anunciação –
Leonardo da Vinci.



PRINCIPAIS ARTISTAS

Principais artistas eram: 
Leonardo da Vinci; 

Michelangelo; Sandro Botticelli; 
Rafael Sanzio; Ticiano Vecellio; 

Paolo Veronese,etc. 



LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci (1452-1519) foi pintor, escultor, arquiteto, cientista,
engenheiro e inventor. Suas principais obras artísticas são Mona Lisa e
A última Ceia.



LITERATURA-CARACTERÍSTICAS

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



CIENTISTAS DO RENASCIMENTO



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.



RENASCIMENTO E REFORMA- INFLUÊNCIAS



REFORMA (S)



A Reforma foi a maior divisão já verificada no interior do 
cristianismo.

Motivos da 

Reforma

O poder universal 

do papa.

Corrupção e 

despreparo do 

clero. 

A venda de 

indulgências e 

falsas relíquias.

Primeiros 
reformadores 

- Wycliffe (1320-1384)

- Jan Huss (1369-1415)
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REFORMA PROTESTANTE



MARTINHO LUTERO E A REFORMA LUTERANA



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- O humanismo é uma das principais características do
Renascimento, a sua base intelectual. Nesse sentido, podemos
afirmar que os humanistas:

a) estavam mais atentos aos aspectos de continuidade e
permanência do que aos de modificação e variação da natureza e da
sociedade.

b) defendiam os valores da Igreja e da cultura medieval à
semelhança dos teólogos tradicionais.

c) dedicavam-se à crítica da cultura medieval e à elaboração de um
novo código de valores e de comportamentos.

d) formavam um grupo de eruditos voltados, exclusivamente, para a
renovação dos estudos universitários.

e) Valorizavam o poder universal do papa e se opunham à razão e à
ciência.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Dedicavam-se à crítica da cultura medieval e à elaboração 
de um novo código de valores e de comportamentos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- O Renascimento Cultural e Científico gerou grandes
transformações no mundo Ocidental. Foram características do
Renascimento, entre outras:

a) a retomada dos valores da cultura greco-romana; o antropocentrismo;
a convicção de que tudo pode ser explicado pela ciência;

b) a reafirmação dos valores da cultura medieval; o deísmo; o caráter civil
da produção artística;

c) o repúdio aos valores da cultura greco-romana; o deísmo; o
racionalismo;

d) o repúdio aos valores da cultura medieval; o antropocentrismo; a
negação de que tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência.

e) a retomada dos valores da cultura greco-romana; o teocentrismo, a
convicção de que tudo pode ser explicado pela fé.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

a retomada dos valores da cultura greco-romana; o 
antropocentrismo; a convicção de que tudo pode ser 

explicado pela ciência.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- O Renascimento cultural europeu foi marcado pela
presença dos mecenas. Na Itália Renascentista quem eram os
mecenas?

a) Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e
pinturas.

b) Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da
época.

c) Burgueses, príncipes e governantes que protegiam e
patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas.

d) Religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte
que criticavam os fundamentos da Igreja Católica.

e) Pensadores humanistas que criticavam os artistas e cientistas
renascentistas.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam 
financeiramente os artistas renascentistas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4 - 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.

e) O conhecimento científico ganhou grande destaque e importância. Dentre
grandes invenções do período, destacam-se: a imprensa de Lutero e a teoria
geocêntrica de Copérnico.



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

QUESTÃO 5- Com base na imagem de Leonardo
da Vinci e em sua obra O Homem vitruviano,
responda: 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.

E) Antropocentrismo, valorização da cultura
greco-romana; valorização da fé e da religião,
busca do fortalecimento do poder da Igreja.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

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



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6-Sobre a Idade Moderna, em especial, o Renascimento, julgue os itens abaixo e
assinale C para os certos e E para os errados.

A) (C) (E) O Renascimento marcou a transição da mentalidade medieval para a mentalidade
moderna, ao traduzir novas concepções que tinham como referência o humanismo, enquanto
base intelectual que procurava definir e afirmar o novo papel do homem no universo.

B) (C) (E) Em meio às mudanças provocadas pelo Renascimento, somente a Igreja Católica
conseguiu manter-se como instituição, conquistando assim grandes poderes e ampliando sua
influência sobre a sociedade.

C) (C) (E) Ao formular princípios como o humanismo, o racionalismo e o individualismo, o
movimento renascentista estabeleceu as bases intelectuais do mundo moderno.

D) (C) (E) A cultura renascentista consagrou a vitória da religião, verdade suprema de toda a
cultura moderna, pautada no rigor das teologia que passou a reger os sistemas de controle do
tempo, do espaço, do trabalho e do domínio da natureza.

E) (C) (E) Em meio a esse processo, transformações socioeconômicas culminaram na
substituição de pequenas oficinas de artesãos por fábricas, assim como as ferramentas simples
foram trocadas pelas novas máquinas que então haviam surgido graças ao avanço científico.



RESOLUÇÃO

SEQUÊNCIA CORRETA:

A) C;

B) E;

C) C;

D) E;

E) C.



HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma ProtestanteMOMENTO EXERCÍCIO- REFORMA

QUESTÃO 7- Quais foram as 
principais causas da Reforma? 

Cite as principais causas.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO:

Os erros do clero  corrupção, despreparo para o
exercício sacerdotal, venda de relíquias consideradas
sagradas (simonia), desinteresse pelas necessidades
espirituais dos fiéis e venda de indulgências (perdão
dos pecados).



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

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