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5. Projeto integrador 

Título: Arte e artistas do Renascimento 

Tema Arte no Renascimento 

Problema central 
enfrentado 

Quais são as inovações artísticas para a pintura no período do Renascimento? 

Produto final Jogo sobre obras renascentistas 

Justificativa 

O aluno do 7° ano do Ensino Fundamental deve ser incentivado a compreender diversas 

formas de expressão humana, das escritas às artísticas visuais. Por isso, é interessante que aprenda 

sobre as inovações introduzidas pelo Renascimento no campo artístico e compreenda diferentes 

concepções e técnicas das artes visuais, como a pintura. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. 1.Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  
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10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

• Compreender o processo de transformação nas artes do Renascimento. 

• Identificar as inovações do Renascimento no campo da pintura. 

• Reconhecer técnicas de pintura nas obras do Renascimento. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo 
Renascimentos artísticos e 
culturais 

(EF07HI04)Identificar as principais características dos Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus significados. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos globais 
do texto  

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática  retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. 

Arte 

Elementos da linguagem 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de  diferentes produções artísticas. 

Materialidades 
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

 

Duração 

Duração estimada de um bimestre, uma aula a cada duas semanas. 

Material necessário 

• Computador e projetor digital 

• Impressões coloridas em papel sulfite (dimensões A4 e A6) 

• Tesoura e papel contact 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

A coordenação do projeto deve ficar a cargo do professor de História, o qual deve conduzir 

os trabalhos com o apoio do professor de Língua Portuguesa. Este deve fornecer o suporte 

necessário para orientar os alunos na leitura e interpretação das notícias. A participação do professor 

de Artes enriquecerá o trabalho, pois ele poderá orientar os alunos em relação aos elementos 

relativos às imagens que serão analisadas nas aulas. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Como o Renascimento é representado hoje? 

A sala de aula pode ser organizada em forma de semicírculo, considerando que haja espaço 

para um debate, mas que também seja possível a todos os alunos observarem a lousa quando 

necessário. Na etapa final, as carteiras podem ser afastadas para o final da sala, permitindo maior 

espaço de circulação. 

Na primeira etapa, o objetivo é apresentar as principais noções sobre o Renascimento 

cultural e iniciar um debate com os alunos acerca da visão que temos atualmente sobre esse 

período. Para isso, professor, proponha a seguinte atividade de leitura:  

Divida a turma em três grupos e entregue a cada um uma breve notícia acerca de uma 

exposição artística dedicada ao Renascimento. Seguem as propostas: 

Grupo 1: “Exposição de obras renascentistas sobre São Francisco é aberta na Casa Fiat”, 
publicada no jornal Hoje em Dia, em 8 ago. 2018. Disponível em: 
<https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/exposi%C3%A7%C3%A3o-de-obras-
renascentistas-sobre-s%C3%A3o-francisco-%C3%A9-aberta-na-casa-fiat-1.646231>. 
Acesso em: 28 set. 2018. 

Grupo 2: “Florença fará exposição com obras-primas do Renascimento”, publicada na 
Revista Istoé, em 1º ago. 2017. Disponível em: <https://istoe.com.br/florenca-fara-
exposicao-com-obras-primas-do-renascimento/>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Grupo 3: “Mestres do Renascimento ganham exposição no Centro de São Paulo”, 
publizada no Portal de Notícias G1, em 19 jul. 2018. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/ferias-sp/noticia/2013/07/mestres-do-renascimento-
ganham-exposicao-no-centro-de-sao-paulo.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

 

Após um tempo dedicado à leitura individual e silenciosa, volte a reunir a turma para 

compartilhar o que os alunos leram. Questione os alunos:  
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• Quais são os eventos divulgados nas notícias?  

Exposições de arte do Renascimento.  

• Qual o caráter dos eventos (cultural, artístico, político...)?  

Artístico e cultural.  

• A qual campo da arte os eventos estão relacionados?  

Ao campo das Artes Visuais, especialmente na pintura.  

• Em qual período histórico as obras foram produzidas?  

No período do Renascimento, da Idade Média.  

• De onde veio a maioria das obras?  

Da Itália.  

• Onde foram realizados os eventos?  

No Brasil (Belo Horizonte e São Paulo) e na Itália (Florença).  

• O que a frequência de eventos dedicados a esse tema indica sobre sua valorização em 
nossa sociedade?  

Indica que acreditamos que a arte desse período foi e ainda é relevante. 

Ao final da discussão, espera-se que os alunos compreendam que a arte renascentista é 

bastante valorizada internacionalmente, isso justifica as frequentes exposições com essa temática 

em todo o mundo, e geralmente atraem um grande público.  

 

Etapa 2 – O que foi o Renascimento? 

Na segunda etapa, o Renascimento será apresentado de maneira geral, a fim de 

complementar a introdução feita na etapa anterior. Para isso, professor, comece sua explicação 

questionando aos alunos: O que significa renascimento? Ao procurarem o termo no dicionário, os 

estudantes tomarão contato com algumas definições, incluindo aquela relacionada à História da 

Arte. Este é um exercício interessante de buscar a etimologia da palavra. Depois dessa reflexão, 

indague:  “Afinal, o que renasce com o Renascimento?”. Considere as respostas dos alunos e 

exponha que, ao final da Idade Média, surgiu um movimento de resgate de elementos da cultura 

clássica (greco-romana) e de valores que seus protagonistas julgavam não existir no período 

medieval.  

Em seguida, escreva na lousa alguns dos princípios gerais que inspiravam os homens 

renascentistas e curtas definições de cada um deles. 
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Antropocentrismo: o homem como figura central do universo e livre para agir no mundo. 

Racionalismo: valorização da razão. 

Classicismo: valorização de elementos da Antiguidade Greco-Romana  

 

Feita a explicação, continue o diálogo com os alunos, apresentando a seguinte pergunta:  

• Em que aspectos da vida cultural esses princípios se manifestaram?  

Após ouvir com atenção as hipóteses lançadas pelos estudantes, responda que o 

Renascimento Cultural teve manifestações em diversos campos: Literatura, Filosofia, Arquitetura, 

Escultura e nas Artes Visuais, como a pintura. 

 

Etapa 3 – O que foi a pintura renascentista? 

Nesta etapa, as atividades se concentram especificamente na pintura renascentista e nas 

inovações trazidas por ela para o campo artístico. Nesse sentido, é interessante propor um exercício 

de análise guiada de imagens com a turma, a fim de  comparar imagens de características marcantes 

do período da Alta Idade Média com imagens produzidas no Renascimento. 

• Alta Idade Média 

Figura 1 – Cristo lavando os pés dos apóstolos, c. 1000. 

Figura 2 – O Sepultamento de Cristo, c. 1200. 

• Renascimento 

Figura 3 – O Casamento da Virgem, Rafael Sanzio, 1504. 

 

Após comparar essas imagens, apresente as seguintes questões à turma: 

• Quais imagens oferecem maior noção de profundidade (Ex.: construção ao fundo nas 
Figuras 1 e 3)? 

• Quais imagens têm mais sombra (Ex.: abraços nas Figuras 2 e 4)?  

 

Incentive outras comparações coerentes que surgirem na conversa. Em seguida, explique à 

turma algumas técnicas de pintura introduzidas pelo Renascimento: 
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Perspectiva: tem a função derepresentar a distância entre os objetos. 

Claro-Escuro: tem a função de representar áreas claras e escuras (com sombra) para dar mais volume 

aos objetos. 

Realismo: representação fiel da realidade. 

 

Para explorar melhor o tema, pergunte à turma se o Renascimento foi exclusivo das cidades 

italianas e se tinha alguma relação  com a Idade Média. São duas afirmações muito repetidas sobre 

esse tema, mas é interessante desfazer-se dessas simplificações. oExplique aos alunos que, embora o 

Renascimento tenha se iniciado na península itálica, as técnicas de pintura migraram para outros 

locais da Europa, com pintores de países ao norte que também as utilizavam; e, apesar de apresentar 

divergências e até certo rechaço ao período medieval, os pintores renascentistas não se desligaram 

da religião cristã, sendo esse um tema bastante recorrente, e muitas das obras foram realizadas em 

Igrejas, por exemplo. 

 

Etapa 4 – Jogo do Renascimento 

Esta última etapa tem como objetivo exercitar com os alunos a compreensão das etapas 

anteriores. Para isso, proponha um jogo que incentive os alunos a aplicar o que aprenderam sobre os 

princípios renascentistas e as técnicas de suas pinturas, além de conhecer os artistas mais 

reconhecidos e suas obras icônicas. 

Para montar esse jogo, imprima as imagens a seguir em dimensões médias (folhas A6, de 10 

cm x 15 cm), escreva sua referência no verso da imagem (recomenda-se o modelo: ARTISTA, Nome 

da pintura, Ano) e envolva-as individualmente em papel contact, de forma que se faça uma “ficha” 

de jogo com cada figura. As demais fichas serão feitas da mesma forma, mas apenas com as palavras 

de “Perspectiva”, “Claro-Escuro”, “Realismo” (Categoria técnicas de uma cor) e “Antropocentrismo” 

e “Classicismo” (Categoria princípios de outra cor). 

As imagens sugeridas: 

• Figura 1 – A Criação de Adão, Michelangelo,1508-12. 

• Figura 2 – O Nascimento de Vênus, Botticelli, 1485. 

• Figura 3 – A Última Ceia, Leonardo da Vinci, 1495-98. 

• Figura 4 – Mona Lisa, Leonardo da Vinci, c.1502. 
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• Figura 5 – Papa Leão X com dois cardeais, Rafael Sanzio, c.1518. 

• Figura6 – A Ninfa Galateia, Rafael Sanzio, c.1514 . 

• Figura 7 – A Escola de Atenas, Rafael Sanzio, 1509-11. 

• Figura 8 – O Casamento dos Arnolfini, Jan Van Eyck, 1434.  

• Figura 9 – O Prestidigitador, Hieronymus Bosch, c.1470-1480. 

• Figura 10 – A Morte da Virgem, Hugo Van Der Goes, c.1480. 

 

A turma pode jogar em conjunto ou em grupos, dependendo do número de alunos. O modo 

de jogar é:  

Cada aluno pega uma ficha – esta pode ser uma imagem, uma técnica ou um princípio. 

Inicialmente, os alunos com as fichas de palavras se posicionam frente a frente e só podem ver sua 

ficha no momento em que forem jogar; os alunos com fichas de imagens podem ver sua ficha desde 

o início e analisá-las. 

No início da rodada, um aluno lê a palavra em sua ficha e explica aos colegas qual o 

significado da técnica ou princípioindicado. Em seguida, ao entender do que se trata, os alunos com 

fichas de imagens que acharem que ela se encaixa em tais características, sinalizam isso para a 

classe, levantando a mão. E, para sua resposta,  precisam explicar onde localizaram tais elementos 

nas pinturas. 

Na rodada seguinte, um novo princípio ou técnica deve ser explicado, até acabarem as fichas 

com palavras. 

Não há vencedores ou perdedores nesse jogo e você pode fazer intervenções caso apareçam 

dificuldades entres os alunos. O importante é incentivá-los a observarem as pinturas em seus vários 

aspectos, relacionando-as com o quadro geral em que estavam inseridas, e entrarem em contato 

com diversos artistas do período. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Esta etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído. Para isso, 

disponibilize um tempo para que os alunos  expressem suas experiências. Com as carteiras 

organizadas em uma roda ou semicírculo, peça que os alunos reflitam sobre os seguintes aspectos do 

projeto: 
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• Conteúdo aprendido 

• Material utilizado pelo professor 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

• Diversão e aprendizado com o jogo 

 

Em seguida, estimule os alunos a expressar suas opiniões acerca dos critérios sugeridos 

eaproveite o momento para instruí-los a tecer críticas construtivas apresentando uma sugestão para 

melhorar aquilo que criticam, por exemplo. Tente tomar nota das críticas e das sugestões mais 

recorrentes, para que o projeto continue melhorando em anos posteriores. 

Por fim, peça que façam também uma avaliação do próprio desempenho durante as 

atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa e respeito ao debate, por 

exemplo. Essa autoavaliação, que pode ser escrita em uma folha de caderno e identificada com o 

nome do estudante,  é um importante mecanismo para que você compreenda as percepções 

individuais dos alunos e suas reações ao que foi proposto durante o projeto. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

GOMBRICH, Ernst H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000. 

KRAUBE, Anne-Carola; CORREIA, Ruth; TOMÁS-MEDEIROS, Miriam. História da pintura: do 

renascimento aos nossos dias. São Paulo: Editora Konemann, 2000. 


