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Leia o texto e responda às questões 1 a 6.

A arte e a tecnologia

“As maiores maravilhas do Renascimento são suas
cidades. [...] Roma, Veneza, Florença, Milão, Siena,
etc. [...] Essas cidades foram criadas graças a uma
grande e inovadora profissionalização da tecnologia
no Renascimento, e esse fato explica por que temos
que entender essa tecnologia como atual, como parte
da nossa cultura e da nossa vida. [...]
Temos dificuldade de perceber a influência da
tecnologia] porque todos conhecem o Renascimento
por meio dos museus. Em geral, os museus apresen-
tam só um aspecto da civilização renascentista, a
história da arte; [...]
Basta pensar nas magníficas coleções de arte que
chegaram até nós do tempo dos Médices, patronos
de muitos dos grandes artistas do Renascimento.
Para poder financiar os artistas, os Médices preci-
saram de dinheiro. Assim, dentro dos grandes mo-
numentos deixados pelos Médices, existe um
mundo inteiro de atividade financeira e comerci-
al, mas não existe um museu no mundo que con-
sinta mostrar os Médices também sob o aspecto
econômico. Nenhum museu expõe, ao lado das
pinturas, letras de câmbio.
A mesma coisa vale para a tecnologia [...] , a liga-
ção entre a arte e a tecnologia é uma das caracterís-
ticas principais do Renascimento. [...]
Darei um exemplo eloqüente. Todos sabem que uma
das mais importantes inovações da arte dos Quatro-
centos foi a introdução da perspectiva linear basea-
da nos princípios da geometria euclidiana: um sis-
tema para representar numa superfície pictórica
bidimensional o espaço tridimensional. Esta funda-
mental conquista artística dependeu da pesquisa
científica e matemática. [...]
[...] A arte renascentista foi assim excepcional e ino-
vadora exatamente por sua estreita ligação com a
tecnologia. [...]”

Tradução livre de uma entrevista com Paolo Galluzzi
pelo seu trabalho Rinascimento delle macchine,

apresentado na exposição “Leonardo e os engenheiros
do Renascimento”, realizada pelo Istituto e Museo di

Storia della Scienza, em Florença, Itália.

1 Por que a técnica da perspectiva está li-
gada à ciência?

2 Que outro exemplo há no texto sobre a
influência da tecnologia na civilização
renascentista?

3 Destaque frases do texto que indicam que
o Renascimento foi, em grande parte, um
movimento cultural urbano, financiado
por comerciantes e banqueiros.

4 Segundo o texto, o que é um patrono?
a) Um colecionador.
b)Um dos membros da família Médice.
c) Pessoa que financia e apóia artistas.
d)Um comerciante e um financista.

5 Como você explicaria a frase do autor:
“temos que entender essa tecnologia [do
Renascimento] como atual, como parte
da nossa cultura e da nossa vida”?

6 Explique a idéia principal do texto.

Observe as figuras e responda às questões
7 a 10.
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Iluminura
representando
o comércio
no século XV.

Iluminura
representando o
mês de outubro,
do Livro das
horas da Virgem.
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Homens trabalhando com prensa,
gravura francesa do século XVI.

a)Descreva qual a atividade que está sen-
do retratada na figura.

b)Por que este invento do século XV in-
f luenciou a divulgação das idé ias
humanistas?

11 Leia o texto e responda.
“Deixai de vos atormentar! Deus não é juiz
severo, mas um pai compassivo. Fazei o que
quereis, sois e sereis pecadores toda a vos-
sa vida. Contudo, se credes no Redentor,
estais salvos. Tende confiança.”

(Martinho Lutero)

a)Conforme o texto acima, qual seria o ca-
minho da salvação, para Lutero?

b)A Igreja Católica tinha a mesma posi-
ção? Justifique.

7 Especifique o lugar em que ocorre cada
uma das cenas mostradas nas figuras.

8 Que diferenças existem entre as ativida-
des representadas nas figuras 1 e 2?

9 Relacione cada figura com a época pro-
vável que ela representa.
a) Final da Idade Média.
b) Renascimento.

10 Observe e responda.

12 Faça uma ficha sobre as características
do Renascimento. Considere as frases:
• “O homem é a medida de todas as coisas”.
• “Confio mais no meu raciocínio e na mi-

nha experiência do que na autoridade dos
eruditos e na tradição.”

13 Observe e responda.

Movimento cultural: 
País onde mais se desenvolveu: 
Principais características: 

a)Na figura 1 está a imagem do papa Leão
X, que insituiu a venda de indulgências.
Descreva essa prática.

b)Na figura 2, Lutero afixa as 95 teses.
• Quem foi Lutero?
• Quais os principais itens da doutrina

luterana, contidos nas 95 teses?

14 Complete o quadro.
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Papa Leão X e a venda de
indulgências. Tela de Rafael,
feita em 1518.

Gravura do sécu-
lo XVI representando
Lutero ao afixar suas
95 teses.

• Cite dois instrumentos utilizados pela
Igreja Católica para conter o avanço pro-
testante.

O Concílio de Trento
Local: 
Data: 
Objetivo: 
Resoluções: 
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Respostas

Mudanças na arte e na religião

1. A técnica da perspectiva está ligada à ciência porque foram
os estudos de matemática e de geometria que ajudaram na
formulação da técnica da perspectiva.

2. O texto cita as cidades como fruto do avanço tecnológico no
Renascimento.

3. Algumas frases do texto que indicam que o Renascimento foi
um movimento cultural urbano, financiado por comerciantes
e banqueiros são: “As maiores maravilhas do Renascimento
são suas cidades.”; “Para poder financiar os artistas, os
Médices precisaram de dinheiro. Assim, dentro dos grandes
monumentos deixados pelos Médices existe um mundo in-
teiro de atividade financeira e comercial [...]”.

4. c.

5. A profissionalização da tecnologia significa a sua transforma-
ção em atividade regular e remunerada, exigindo estudo e
dedicação de quem exerce a profissão, como é feito até hoje.
As invenções da tecnologia renascentista serviram de base
para o posterior desenvolvimento tecnológico e, muitas delas
(como a técnica da perspectiva), não sofreram modificações
e até hoje são amplamente utilizadas.

6. O texto enfatiza que uma das principais características da arte
renascentista foi a sua integração com a ciência e a tecnologia,
o que lhe permitiu produzir obras de excepcional beleza, nun-
ca antes realizadas. A perspectiva foi a principal contribuição
da ciência e, graças a ela, tornou possível representar objetos
de três dimensões em uma tela bidimensional.

7. Na figura 1, a cena ocorre em uma vila camponesa; na figura
2, a cena acontece na rua de uma cidade.

8. Na figura 1, um mercador compra um boi diretamente do pro-
dutor. Na figura 2, pessoas fazem compras em uma rua com
diversos estabelecimentos comerciais.

9. a - 1.

b - 2.

10. a) A figura retrata homens trabalhando na impressão de um livro.

b) Porque graças à imprensa foi possível difundir por toda a
Europa as novas idéias humanistas, ajudando, assim, na
expansão o movimento renascentista.

Movimento cultural: Renascimento.

País onde mais se desenvolveu: Itália.

Principais características: a) O ser humano como centro do universo.
b) Estudos dos clássicos da Antigüidade.
c) Reconhecimento da racionalidade humana.

O Concílio de Trento

Local: A cidade de Trento, localizada onde hoje é a Itália.

Data: 1545-1563.

Objetivo: Reorganizar a estrutura interna da Igreja Católica.

Resoluções: Reafirmação dos Sete Sacramentos e da dou-
trina básica da Igreja Católica.

11. a) O caminho da salvação seria o da fé no Redentor.

b) A Igreja Católica não tinha a mesma posição pois, para ela,
a fé e as obras são o caminho para a salvação.

12.

13. a) A venda de indulgências consistia na compra do perdão
para os pecados cometidos; em troca, a Igreja fornecia um
documento comprovando o pagamento e garantindo a ab-
solvição dos pecados do fiel pagador.

b) Martinho Lutero (1483-1546) era um monge agostiniano, e
também professor da Universidade de Wittenberg.

Como a venda de indulgências se alastrava, em 1517
Lutero afixou na porta principal da igreja de Wittenberg,
teses contra os abusos e práticas da Igreja Católica. Ele
não desejava fundar outra igreja, mas queria uma reforma
no interior da Igreja Católica; porém, a cisão ocorreu, fi-
cando, de um lado, o Protestantismo e, de outro, a Igreja
Católica.

14.

• Dentre os instrumentos utilizados pela Igreja Católica para
conter o avanço protestante, podem ser citados: a atua-
ção da ordem dos jesuítas, encarregada de evangelizar os
povos, e a reativação do Tribunal do Santo Ofício, reorga-
nizado para investigar e punir os suspeitos de heresia.


