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As transformações culturais europeias na transição 

para a Idade Moderna  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é analisar as características fundamentais do chamado 

Renascimento Artístico. Neste caso, será dada especial ênfase aos principais valores e elementos 

retomados pelo Renascimento, movimento que simbolizou um período de intensas transformações na 

Europa, e às características mais relevantes da arte renascentista. Os alunos, organizados em 

pequenos grupos, farão a análise de diversas obras renascentistas produzindo um texto sobre essa 

análise e, depois, os grupos compartilharão as obras analisadas e os respectivos textos nas redes 

sociais, para que todas as obras possam ser contempladas pela turma. 

Esta sequência didática favorece o trabalho interdisciplinar com Arte, Língua Portuguesa e 

Informática. Ademais, é baseada na resolução de situação-problema, no protagonismo dos alunos e 

utiliza as novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer pinturas, esculturas e trechos de textos literários de diversos autores do 
Renascimento. 

• Retomar os principais valores e elementos que caracterizavam o Renascimento. 

• Identificar algumas dessas características nas obras escolhidas. 

• Reconhecer a importância da produção artística e literária do período, cujas obras são 
admiradas até hoje. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Renascimento artístico 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: cópias impressas do texto “Características da arte renascentista”, caderno, lápis, 
caneta, borracha e projetor multimídia 
Caso não tenha a possibilidade de imprimir o texto, transcreva-o na lousa e, se não tiver à disposição um projetor 
multimídia, disponibilize outra forma de apresentação da imagem. 
Material de referência: A escola de Atenas. Afresco de Rafael Sanzio (1509-1511). Disponível em: 
<www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/renaissance-art-europe-
ap/a/raphael-school-of-athens> Acesso em: 13 jul. 2018.  

Inicie a sequência didática fazendo um breve levantamento dos conhecimentos prévios da 

turma sobre conteúdos que serão importantes para a realização desta sequência. Faça perguntas 

como: “O que foi o Renascimento?”, “Por que alguns autores usam a palavra Renascimentos em vez 

de Renascimento?”, “O que é Humanismo?”, “Quem eram os mecenas?”. 

Escute as respostas dos alunos e faça as observações que achar necessárias. Renascimento é 

o movimento artístico, filosófico e científico compreendido entre os séculos XIV e XVI. Muitos autores 

usam a palavra Renascimentos por defenderem a ideia de que existiram múltiplos renascimentos ao 

mesmo tempo, como o renascimento artístico, o comercial e o urbano. 

O período do Renascimento coincide com o da formação das monarquias europeias e da 

ascensão da burguesia, ou seja, de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse contexto, 

muitos nobres, clérigos e burgueses tornaram-se mecenas, isto é, indivíduos providos de recursos para 

o financiamento das artes e de seus idealizadores. Os mecenas foram responsáveis pelo patrocínio de 

artistas notáveis, como: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael de Sanzio. Ao expor essa breve 

introdução, comente que uma nova noção de mundo surgiu durante o Renascimento. Uma vertente 

intelectual que se destacou nesse contexto foi o Humanismo, cujo princípio era a valorização do ser 

humano e de suas potencialidades ocupando o centro dos estudos e das artes.  

Na sequência, entregue uma cópia impressa do texto “Características da arte renascentista” 

para cada aluno. Solicite que um aluno leia em voz alta a primeira característica da arte renascentista, 

após a leitura, debatam as ideias centrais do parágrafo. Faça isso em todos os parágrafos. Avise os 

alunos que, no fim desta aula, eles verão essas características em pinturas e esculturas renascentistas. 

Características da arte renascentista   

• Estética greco-romana: a influência da arte greco-romana aparece no tema das pinturas, 
muitas representam mitos antigos, com personagens retratados nus e com a valorização 
do corpo humano. O cristianismo é outro tema muito presente na arte renascentista. 

• Antropocentrismo: antropo significa ‘ser humano’ e centrismo é relativo a ‘centro’, ou 
seja, o ser humano no centro dos estudos. É muito comum na literatura, nas pinturas e nas 
esculturas renascentistas a preocupação com questões humanas, em representar aspectos 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/renaissance-art-europe-ap/a/raphael-school-of-athens
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/renaissance-art-europe-ap/a/raphael-school-of-athens
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da vida humana. Na Idade Média, predominava o Teocentrismo, ou seja, Deus no centro 
dos estudos. 

• Humanismo: conceito semelhante ao antropocentrismo. Pode ser percebido 
principalmente na literatura renascentista. No Humanismo são tratadas questões da 
existência humana, das emoções e os conflitos internos humanos. O Humanismo valoriza 
o ser humano e suas criações. 

• Luz e sombra: duas técnicas principais de uso de luz e sombra eram utilizadas nas pinturas 
do Renascimento, o chiaroscuro (claro e escuro) e o sfumato (esfumaçado). O chiaroscuro 
valoriza o contraste entre sombra e luz e no sfumato as imagens se desfazem suavemente. 
O sfumato era usado para dar sensação de profundidade nas obras, como em montanhas 
no fundo da obra, que parecem menos nítidas que as figuras em planos anteriores, 
criando, assim, profundidade.  

• Perspectiva: esta era uma das principais inovações da arte no Renascimento. Na 
perspectiva, personagens e cenário são representados de modo que o tamanho deles 
pareça real, ou seja, são proporcionais, como em uma fotografia. Os personagens mais ao 
fundo são representados menores do que os personagens em primeiro plano. A 
perspectiva cria, nas pinturas, a ideia de terceira dimensão. Anteriormente existiam 
apenas duas dimensões nas pinturas, a largura e a altura, com a perspectiva, surge a 
terceira dimensão, a profundidade. Cálculos matemáticos e geométricos foram 
necessários para a produção da perspectiva nas obras renascentistas. 

• Autorretrato: no Renascimento grande quantidade de artistas pintou a própria face. Isso 
ocorreu por dois motivos. O primeiro resultou da nova mentalidade do período, baseada 
no individualismo, na ideia de o artista querer ser imortalizado. O segundo, do 
desenvolvimento de espelhos de vidro, a partir do século XIV na região de Veneza, os quais 
possuíam uma qualidade superior em relação aos seus antecessores.  

• Valorização das artes e das ciências: muitos personagens retratados no Renascimento 
faziam questão de que sua imagem estivesse próxima de inovações tecnológicas do 
período, como globo terrestre, prismas e lunetas.  

• Realismo: essa característica se desenvolveu graças aos avanços nos estudos de anatomia, 
proporcionados por inúmeras dissecações de cadáveres realizadas no período. Esse 
conhecimento foi representado na arte renascentista, muitos artistas se preocupavam 
com os músculos e as veias de um braço, por exemplo. O realismo também pode ser 
constantemente observado na dobra dos tecidos. 

• Literatura: antes os livros eram escritos em latim, a partir do Renascimento passaram a 
ser escritos na língua vernácula, o que levou ao aumento do número de leitores. Outra 
inovação tecnológica do Renascimento foi a prensa de Gutemberg, que barateou muito os 
livros, facilitando a circulação das produções. Maquiavel, Dante Alighieri, William 
Shakespeare, Miguel de Cervantes e Luís de Camões estão entre os principais escritores 
renascentistas. 

Após a leitura, informe à turma que a análise coletiva neste primeiro momento é apenas uma 

referência para aquela que eles vão fazer em grupo na próxima aula. Ou seja, a forma de análise da 

pintura a seguir será reproduzida pelos alunos com outra pintura, um texto ou uma escultura.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Projete a pintura de Rafael de Sanzio, feita entre 1509 e 1511, chamada A escola de Atenas. 

Comente que a pintura retrata uma série de filósofos, matemáticos, artistas e cientistas que viveram 

em épocas diferentes, mas que estão representados em uma mesma pintura. Do lado direito do 

quadro, no primeiro plano, perto dos homens segurando os globos, ao lado do homem de branco, 

temos o próprio Rafael de Sanzio retratado. Pergunte aos alunos: “Quais são as características da arte 

renascentista que podem ser observadas nessa obra?”.  

Espere até que eles respondam e complemente com as informações que achar necessárias. A 

primeira característica renascentista da obra é a estética e o tema greco-romano, o próprio nome da 

obra remete à Grécia, A escola de Atenas. Outras características são: o antropocentrismo e o 

humanismo, representados na imagem pelos filósofos, matemáticos, artistas e cientistas que Rafael 

julgava serem importantes para a História da humanidade. A perspectiva, pois na pintura existe a ideia 

de profundidade; o piso proporciona esse efeito. O autorretrato também está presente na obra, uma 

vez que o artista se retratou na própria obra. Existe certo “egocentrismo” de Rafael ao se colocar do 

lado dos grandes gênios da humanidade. A valorização da arte e das ciências também estão presentes 

na obra, primeiro pela escolha dos personagens que a compõem, segundo pelos objetos que se 

encontram na pintura, como globos e livros e, por último, pelas inúmeras pessoas que estão 

debatendo ideias ou pensando. 

Anote na lousa as informações necessárias para a análise da obra. 

• Descrever o que é apresentado nela. 

• Principais personagens que a compõem. 

• Primeiro plano e segundo plano. 

• Elementos que estão presentes nela. 

• Características da arte renascentista presentes nessa obra, conforme texto 
“Características da arte renascentista”. 

 

Aula 2 – Análise de obras renascentistas 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em 9 grupos 
Recursos e/ou material necessário: uma imagem com legenda impressa para cada grupo, caderno, lápis, borracha, 
dicionário e caneta 
Material de referência:  

• Obra 1: As três graças. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/les-trois-
gr%C3%A2ces/KAFLuV9czvNz_A>.  

• Obra 2: A madona do pintassilgo. Disponível em:<https://artsandculture.google.com/asset/madonna-of-the-
goldfinch/oAFhnMjj7HippQ>  
Acesso em: 13 jul. 2018.  

• Obra 3: Mona Lisa. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/portrait-of-lisa-gherardini-wife-
of-francesco-del-giocondo-known-as-monna-lisa-la-gioconda-or-mona-lisa-1503-1519/uQGZ28lYUJ3OGw> 
Acesso em: 13 jul. 2018.  

https://artsandculture.google.com/asset/les-trois-gr%C3%A2ces/KAFLuV9czvNz_A
https://artsandculture.google.com/asset/les-trois-gr%C3%A2ces/KAFLuV9czvNz_A
https://artsandculture.google.com/asset/madonna-of-the-goldfinch/oAFhnMjj7HippQ
https://artsandculture.google.com/asset/madonna-of-the-goldfinch/oAFhnMjj7HippQ
https://artsandculture.google.com/asset/portrait-of-lisa-gherardini-wife-of-francesco-del-giocondo-known-as-monna-lisa-la-gioconda-or-mona-lisa-1503-1519/uQGZ28lYUJ3OGw
https://artsandculture.google.com/asset/portrait-of-lisa-gherardini-wife-of-francesco-del-giocondo-known-as-monna-lisa-la-gioconda-or-mona-lisa-1503-1519/uQGZ28lYUJ3OGw
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• Obra 4: Madona e criança. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/madonna-and-child/igHG-
iFuEj09HQ> Acesso em: 13 jul. 2018.  

• Obra 5: O nascimento de Vênus. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-
venus/MQEeq50LABEBVg> Acesso em: 13 jul. 2018.  

• Obra 6: Pietá de Michelangelo. Disponível em: <https://www.michelangelo-gallery.org/Piet%C3%A0.html> 
Acesso em: 13 jul. 2018. 

• Obra 7: Davi. Disponível em: <www.italianrenaissance.org/michelangelos-david/> Acesso em: 13 jul. 2018. 

• Obra 8: Trechos de A utopia. Disponível na íntegra em: <http://funag.gov.br/loja/download/260-Utopia.pdf> 
Acesso em: 13 jul. 2018.  

• Obra 9: O crânio seccionado. Disponível em: <www.royalcollection.org.uk/collection/919057/recto-the-skull-
sectioned-verso-the-cranium> Acesso em: 13 jul. 2018. 

Caso não consiga imprimir as imagens e os trechos pré-selecionados disponibilize-os de outra maneira. Lembrando-se de 
que são apenas sugestões, outras tantas obras e artistas poderiam ter sido selecionados.  

Retome o texto “Características da arte renascentista” e comente cada uma das características 

presentes na arte do período renascentista. Esclareça as dúvidas que, por acaso, surjam durante a 

retomada de conteúdo. 

Organize nove grupos e faça o sorteio da obra que cada um analisará. Entregue para cada 

grupo uma obra impressa com a respectiva legenda. Peça aos alunos que produzam uma redação. No 

primeiro parágrafo deverão ser especificados os principais dados da obra, como: quem é o autor, 

quando ela foi feita e de que tipo de obra se trata. No segundo parágrafo, os elementos presentes na 

obra, e o último parágrafo deverá conter uma análise sobre as características renascentistas da obra 

analisada a partir da experiência aprendida na aula anterior. 

Peça aos grupos que retirem uma folha do caderno, preencham um cabeçalho com os dados 

de identificação e façam a redação nessa folha. A redação deverá ser entregue no final da aula. Em 

seguida, diga-lhes que, na próxima aula, todas as redações serão digitadas e compartilhadas em rede 

social para que a turma tenha oportunidade de conhecer todas as obras renascentistas analisadas 

nesta sequência didática. 

Durante a execução das redações, circule entre grupos e auxilie-os em suas produções. No final 

da aula, recolha as redações, corrija-as e devolva-as com comentários na próxima aula. 

Obras artísticas do Renascimento 

Obra 1: As três graças.  

Informações da obra: Óleo sobre tela, de Rafael de Sanzio, 1503-1508. 

A obra é uma representação das irmãs Eufrósina, Talia e Aglaia, três divindades gregas ligadas 

à beleza. Cada uma dela segura nas mãos uma maça, considerado o “fruto proibido”. 

 

Obra 2: A madona do pintassilgo.  

Informações da obra: Óleo sobre tela, de Rafael Sanzio, 1505-1506.  

https://artsandculture.google.com/asset/madonna-and-child/igHG-iFuEj09HQ
https://artsandculture.google.com/asset/madonna-and-child/igHG-iFuEj09HQ
https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-venus/MQEeq50LABEBVg
https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-venus/MQEeq50LABEBVg
https://www.michelangelo-gallery.org/Piet%C3%A0.html
http://www.italianrenaissance.org/michelangelos-david/
http://funag.gov.br/loja/download/260-Utopia.pdf
https://www.royalcollection.org.uk/collection/919057/recto-the-skull-sectioned-verso-the-cranium
https://www.royalcollection.org.uk/collection/919057/recto-the-skull-sectioned-verso-the-cranium
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Rafael de Sanzio é conhecido como o “artista das madonas”, porque pintou muitos quadros 

com a Virgem e o menino Jesus. Na pintura são retratados a Virgem Maria, João Batista e o menino 

Jesus (nu). As duas crianças acariciam um pintassilgo. 

 

Obra 3: Mona Lisa.  

Informações da obra: Óleo sobre madeira, de Leonardo Da Vinci, 1503-1519.  

Acredita-se que esse retrato seja de Lisa Gherardini, esposa de um comerciante de tecidos 

chamado Francesco del Giocondo. 

 

Obra 4: Madona e criança.  

Informações da obra: Óleo sobre madeira, de Giovanni Boltraffio, 1495-1496.  

Boltraffio, o autor dessa pintura, foi aluno de Leonardo da Vinci. Muitos estudiosos afirmam 

que Da Vinci deve ter ajudado seu aluno na execução dessa obra. Foi descoberto, por exemplo, que a 

madeira onde a obra foi pintada é da mesma árvore que algumas pinturas de Da Vinci foram feitas. 

 

Obra 5: O nascimento de Vênus.  

Informações da obra: Óleo sobre tela, de Sandro Botticelli, 1483-1485. 

O quadro representa o nascimento de Vênus, deusa do amor e da beleza, da espuma do 

oceano. O vento oeste sopra Vênus para a praia onde a Primavera a espera com um manto florido. 

 

Obra 6: Pietá de Michelangelo.  

Informações da obra: Escultura de mármore, de Michelangelo, 1499. 

As Pietás são obras nas quais é representada a cena de Maria segurando o corpo de Jesus após 

a crucificação. A Pietá de Michelangelo atualmente encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano. 

 

Obra 7: Davi.  

Informações da obra: Escultura de mármore, de Michelangelo, 1501-1504. 

A escultura possui mais de 5 metros de altura e representa Davi, personagem bíblico que 

enfrenta o gigante Golias. Na escultura, Davi segura a funda (arma de arremesso, atiradeira ou 

estilingue) antes da luta com Golias. 
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Obra 8: A Utopia (trecho).  

Os utopienses espantam-se que algum mortal possa sentir prazer em ver o 

brilho pálido de uma minúscula gema ou de um pequeno cristal de rocha, quando se 

pode contemplar as estrelas ou o sol. Espantam-se com a estupidez dos homens, que 

creem que o uso de tecidos finos os torna mais nobres. Não importa quão fino e 

delicado seja o tecido usado por um carneiro – dizem os utopienses –, ainda assim, 

continuará sendo nada mais que um carneiro. E se espantam, também, com o fato de 

que o ouro, um material tão pouco útil por si mesmo, tenha adquirido, em toda parte, 

um valor tal que o próprio homem, para seus propósitos, lhe atribui esse valor, valorize 

mais o metal do que a si mesmo. Eles não entendem porque um estúpido com menos 

cérebro do que um poste e tão desonesto quanto parvo, pode manter a seu serviço 

um número tão grande de homens virtuosos e sábios, unicamente porque possui 

montes de moedas de ouro.  

Informações da obra: MORE, Thomas. A Utopia, publicada em 1516. 

Nesta obra Thomas More narra a história de uma ilha chamada Utopia. Nessa ilha, tudo é 

perfeito, cada cidadão sabe da sua função na sociedade e não existem problemas sociais. A palavra 

“utopia”, após o livro de More, passou a ser sinônimo de um ‘sonho impossível de ser realizado’. 

 

Obra 9: O crânio seccionado.  

Informações da obra: Desenho, giz sobre papel, de Leonardo Da Vinci, 1489. 

Leonardo da Vinci fez muitos estudos sobre a anatomia humana. Nessa obra, o artista 

apresenta um estudo sobre o crânio humano. 

 

Aula 3 – Digitação e compartilhamento das produções 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: no laboratório de informática 
Organização dos alunos: em 9 grupos 
Recursos e/ou material necessário: computadores com conexão à Internet, redação produzida na aula anterior, caderno, 
lápis, borracha e caneta  
Caso não tenha à disposição um laboratório de informática, utilize cartazes para a produção de painéis sobre as obras 
analisadas. 

Retome as principais características da arte renascentista relembrando que essa era uma arte 

humanista, antropocêntrica, ou seja, centralizada na existência humana e nas realizações do ser 

humano. Comente algumas das inovações da produção artística do período, como: a perspectiva, a 

técnica de sombra e luz, com o chiaroscuro (claro e escuro) e o sfumato (esfumaçado), a inspiração 

greco-romana ou cristã, a disposição em pirâmide das obras e o autorretrato.  
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Em seguida, devolva a redação corrigida para os respectivos grupos. Organize cada grupo em 

um computador e solicite que iniciem a digitação da redação para a posterior publicação na rede social 

de um dos integrantes, fazendo as alterações e eventuais correções necessárias. A postagem deve 

conter a imagem da obra analisada pelo grupo e a respectiva redação. Peça aos alunos que coloquem 

hashtags vinculadas no final de cada redação, por exemplo, com o nome da escola, com o nome da 

atividade, entre outras descrições condizentes, de modo que ao digitarem a hashtag na barra de 

pesquisa da rede social todos os alunos tenham acesso às obras analisadas nesta sequência didática. 

Mantenha o desenvolvimento das hashtags ainda que o trabalho seja feito nos painéis. 

Quando finalizarem a postagem, solicite que iniciem uma visita pelas obras analisadas pelos 

outros grupos. Já no caso da elaboração de painéis, disponibilize os trabalhos dos alunos na sala de 

aula. Peça aos grupos que conversem entre si sobre a análise que fizeram das obras, os desafios e 

como foi o processo de construção coletiva. 

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um: 

• conhece pinturas, esculturas e trechos de textos literários do período do Renascimento de 
diversos autores; 

• compreende os principais valores e elementos que caracterizavam o Renascimento; 

• identifica algumas dessas características nas obras escolhidas; 

• reconhece a importância da produção artística e literária do período – cujas obras são 
admiradas até hoje. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia o texto a seguir um trecho de Hamlet, de William Shakespeare (1564-1616). E, depois, assinale 
a alternativa correta. 

Que obra-prima, o homem! Quão nobre pela razão! Quão infinito pelas 

faculdades! Como é significativo e admirável na forma e nos movimentos! Nos atos 

quão semelhante aos anjos! Na apreensão, como se aproxima dos deuses, adorno do 

mundo, modelo das criaturas! 

a) O texto foi redigido na Idade Média, pois nele são exaltados os atributos de Deus. 

b) É uma obra renascentista, pois podemos observar algo característico do Humanismo, a 

valorização do ser humano. 

c) É um texto renascentista, pois ele critica a condição humana. 

d) É uma obra característica da Idade Média, pois valoriza o ser humano, sua capacidade e feitos. 
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2. Quais características da arte renascentista estão presentes na obra Cristo entregando as chaves a 
Pedro, afresco da Capela Sistina de Perugino (1481-1482)? Disponível em: 
<www.italianrenaissance.org/perugino-christ-handing-keys-peter/> (acesso em: 13 jul. 2018). 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: b. 

2. O pintor utiliza técnicas de perspectiva, tanto nos prédios, proporcionais, como entre as pessoas 
que são representadas. A técnica de sombra e de luz também aparece na obra, tanto o chiaroscuro 
(claro e escuro), nas figuras em primeiro plano, como o sfumato (esfumaçado), no fundo da 
imagem. O realismo, apresentado nos rostos dos personagens e, principalmente nos detalhes das 
vestimentas destes, é a terceira característica do Renascimento presente na obra. 

 

http://www.italianrenaissance.org/perugino-christ-handing-keys-peter/

