
Em uma época de transição, 

não era mais possível tirar 

todas as duvidas só por fé, 

então foi preciso sair da igreja, 

para conhecer novos 

horizontes. 

Esse foi o começo do  

Renascimento 

Cultural 

Amanda.N- 2 
Júlia.S-14 
Renata.A-22 
7º ano  
Prof.ª Sâmela 
 
Participação 
especial do 
pai da Júlia 
como o pintor  
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Mentes como a de Leonardo da Vinci 
(1),  Michelangelo (2), Galileu Galilei (3), 
Nicolau Maquiavel (4) e outros, começavam 
a ganhar reconhecimento dos demais 
intelectuais da época 

as 

Artistas, filósofos e tudo que era 
ligado a arte, começavam a lucrar 
e ocupar espaço no mercado, era 
agora um cargo importante e que 
poucos tinham habilidade. 



Como esse 

pintor, ele não 

tinha 

habilidade, 

mas queria ser 

rico e famoso -

mas para isso 

tinha que ser 

bom né,  

cara?! até que 

ele teve uma 

ideia  
Obs: assim surgiu a pirataria  

‘’ A Dama e o 
Arminho’’ 
Naturalismo: 
foi a 1ª 
característica 
renascentista  

Retratava a natureza em geral e 
atividades simples do dia a dia 
burguês  



‘’Homem 
Vitruviano’’ 
 

Antropocentrismo: O homem é a criação 
mais perfeita da natureza e passa a ser o 
centro das preocupações  dos pintores  

‘’Joana D’Arc’’ e 
‘’Nascimento de    
Vênus’’ 

Classicismo: 
artistas 
estudavam 
textos antigos 
greco-romanos, 
para entender 
melhor o ser 
humano 



‘’Monumento Os 
Bandeirantes’’ 

Racionalismo: 
Os primeiros 
cientistas 
juntamente 
com os artistas 

afirmavam que a razão bem empregada 
sempre levaria a verdade   

‘’Madona do Pintassilgo’’ 

Humanismo: movimento 
intelectual que acreditava 
na sabedoria, e propunha 
uma cultura para 
desenvolver melhor o 
potencial  do homem  



‘’Mona Lisa’’ 

Individualismo: contratava-
se artistas para retrata-lo e 
a sua família, imortalizando 
sua imagem 

Ele tentou, tentou, tentou, e tentou 
mais uma vez, mas não estava dando 
certo. Então o homem 
pensou tanto que 
recebeu um castigo ou 
uma benção divina ou 
uma maldição dos 
infernos  
‘’ O homem se 
transforma em sua arte’’  

Amém 

Agora, eu vou 
atazanar a vida 
de outro! 


