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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – RENASCIMENTO – 7º ANO

1. Durante quais séculos o Renascimento se intensificou na Europa?
R. Durante os séculos XV e XVI intensificou-se, na Europa, a produção artística e
científica. Esse período ficou conhecido como Renascimento ou Renascença.

2. O que levou a expansão do comércio na Europa?
R. Com o aumento do comércio, principalmente com o Oriente, muitos comerciantes
europeus fizeram riquezas e acumularam fortunas. Com isso, eles dispunham de
condições financeiras para investir na produção artística de escultores, pintores, músicos,
arquitetos, escritores, etc.

3. O que é o "mecenato" e qual o seu objetivo?
R. Os governantes europeus e o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos
artistas e intelectuais da época. Essa ajuda, conhecida como mecenato, tinha por objetivo
fazer com que esses mecenas (governantes e burgueses) se tornassem mais populares
entre as populações das regiões onde atuavam. Neste período, era muito comum as
famílias nobres encomendarem pinturas (retratos) e esculturas junto aos artistas.

4. Quais as principais características desse período?
R. Valorização da cultura greco-romana. Para os artistas da época renascentista, os
gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos
homens medievais; As qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a
inteligência, o conhecimento e o dom artístico; Enquanto na Idade Média a vida do
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homem devia estar centrada em Deus (teocentrismo), nos séculos XV e XVI o homem
passa a ser o principal personagem (antropocentrismo);
5. Cite alguns representantes do Renascimento italiano.
R. - Giotto di Bondone (1266-1337) - pintor e arquiteto italiano. Um dos precursores do
Renascimento. Obras principais: O Beijo de Judas, A Lamentação e Julgamento Final.
- Fra Angelico (1395 - 1455) - pintor da fase inicial do Renascimento. Pintou iluminuras,
altares e afrescos. Obras principais: A coração da virgem, A Anunciação e Adoração dos
Magos.
- Michelangelo Buonarroti (1475-1564)- destacou-se em arquitetura, pintura e escultura.
Obras principais: Davi, Pietá, Moisés, pinturas da Capela Sistina (Juízo Final é a mais
conhecida).
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