
Renascimento Cultural  

A Renascença tipicamente se refere a um período na história europeia 
aproximadamente entre 1400 e 1600. Muitos historiadores afirmam que ela 
começou mais cedo ou terminou mais tarde, dependendo do país. Ligou os 
períodos da Idade Média e da história moderna e, dependendo do país, se 
sobrepõe aos períodos do início da modernidade, do período elisabetano e da 
restauração. A Renascença está mais intimamente associada com a Itália, 
onde começou no século 14, embora países como a Alemanha, Inglaterra e 
França passaram por muitas das mesmas mudanças e fenômenos culturais. 

Muitos historiadores, incluindo o historiador e escritor Robert Wilde, baseados 
no Reino Unido, preferem pensar no Renascimento como um movimento 
principalmente intelectual e cultural, e não como um período histórico. Wilde 
disse que interpretar o Renascimento como um período de tempo, embora 
conveniente para os historiadores, "máscara as longas raízes do 
Renascimento". 

"Renaissance" vem da palavra francesa para "renascimento". De acordo com a 
Universidade da Cidade de Nova York, no Brooklyn, o intenso interesse e 
aprendizado sobre a antiguidade clássica foi "renascido" depois da Idade 
Média, em que a filosofia clássica foi amplamente ignorada ou esquecida. Os 
pensadores da Renascença consideravam a Idade Média como um período de 
declínio cultural. Eles procuraram revitalizar sua cultura enfatizando textos e 
filosofias clássicas. Eles os expandiram e interpretaram, criando seu próprio 
estilo de arte, filosofia e investigação científica. Alguns dos principais 
desenvolvimentos do Renascimento incluem a astronomia, a filosofia 
humanista, a imprensa, a linguagem vernacular na escrita, a técnica de pintura 
e escultura, a exploração do mundo e, no final da Renascença, as obras de 
Shakespeare. 

Desenvolvimento histórico 

Ao contrário da crença popular, os textos clássicos e o conhecimento nunca 
desapareceram completamente da Europa durante a Idade Média. Charles 
Homer Haskins escreveu em "A Renascença do século XII" que houve três 
períodos principais que viram ressurgimentos na arte e filosofia da antiguidade: 
o renascimento carolíngio, que ocorreu durante o reinado de Carlos Magno, o 
primeiro imperador do Sacro Império Romano. (oitavo e nono séculos), o 
renascimento otoniano, que se desenvolveu durante os reinados dos 
imperadores Otto I, Otto II e Otto III (século 10) e do século XII Renascimento. 

O Renascimento do século XII foi especialmente influente no renascimento 
posterior, disse Wilde. Textos latinos clássicos e ciência e filosofia gregas 
começaram a ser revividos em maior escala, e as primeiras versões das 
universidades foram estabelecidas. 

As Cruzadas desempenharam um papel no início da Renascença, Philip Van 
Ness Myers escreveu em "História Medieval e Moderna". Enquanto as 
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cruzadas, os europeus encontraram avançadas civilizações do Oriente Médio, 
que haviam feito progressos em muitos campos culturais. Os países islâmicos 
mantiveram muitos textos gregos e romanos clássicos que haviam sido 
perdidos na Europa, e eles foram reintroduzidos através de cruzados de 
retorno. 

A queda dos impérios bizantino e romano nas mãos dos otomanos também 
desempenhou um papel. "Quando os otomanos saquearam Constantinopla em 
1453, muitos estudiosos fugiram para a Europa, levando consigo textos 
clássicos", disse Susan Abernethy, historiadora e escritora do Colorado. "O 
conflito na Espanha entre os mouros e cristãos também fez com que muitos 
acadêmicos escapassem para outras áreas, particularmente as cidades-
estados italianas de Florença, Pádua e outras. Isso criou uma atmosfera para 
um reavivamento na aprendizagem." 

Acredita-se que a peste do século XIV conhecida como a Peste Negra tenha 
matado até 60% da população em partes da Europa. Esta imagem, de um 
manuscrito ilustrado flamengo de 1349, mostra vítimas da peste negra sendo 
enterradas na cidade de Tournai, agora na Bélgica. 

Muitos historiadores consideram que Florença é o berço da Renascença, 
embora outros ampliem essa designação para toda a Itália. Da Itália, o 
pensamento renascentista, os valores e a técnica artística se espalharam pela 
Europa, segundo Van Ness Myers. As invasões militares na Itália ajudaram a 
espalhar ideias, enquanto o fim da Guerra dos Cem Anos entre a França e a 
Inglaterra permitiu que as pessoas se concentrassem em coisas além do 
conflito. 

Características do Renascimento Cultural 

A imprensa 

"A procura de reproduções perfeitas de textos e o foco renovado em estudá-las 
ajudaram a desencadear uma das maiores descobertas em toda a história 
humana: a impressão com tipos móveis. Para mim, esta é a mais fácil e única 
desenvolvida do Renascimento e permitiu cultura para se desenvolver ", disse 
Wilde à Live Science. A impressora foi desenvolvida na Europa por Johannes 
Gutenberg em 1440. Permitiu que Bíblias, livros seculares, música impressa e 
muito mais fossem feitos em maior quantidade e alcançassem mais pessoas. 

Movimento intelectual 

Wilde disse que uma das mudanças mais significativas ocorridas durante a 
Renascença foi a "evolução do humanismo renascentista como um método de 
pensamento ... Essa nova perspectiva sustentou muito do mundo de então e de 
hoje". 

Wilde descreveu o humanismo renascentista como "tentativas do homem de 
dominar o rato da natureza". 



O humanismo renascentista buscou textos clássicos gregos e romanos para 
mudar o pensamento contemporâneo, permitindo uma nova mentalidade após 
a Idade Média. Os leitores renascentistas entenderam esses textos clássicos 
como focalizados nas decisões, ações e criações humanas, em vez de 
inquestionavelmente. seguindo as regras estabelecidas pela Igreja Católica 
como "o plano de Deus". Embora muitos humanistas da Renascença 
permanecessem religiosos, eles acreditavam que Deus dava oportunidades 
aos humanos e era dever da humanidade fazer a melhor e mais moral coisa. O 
humanismo renascentista era uma "teoria ética e prática que enfatizava a 
razão, investigação científica e realização humana no mundo natural ", disse 
Abernethy. 

Arte 

Os clientes tornaram possível que artistas de sucesso da Renascença 
trabalhassem e desenvolvessem novas técnicas. A Igreja Católica encomendou 
a maior parte das obras de arte durante a Idade Média e, embora continuasse 
a fazê-lo durante a Renascença, os indivíduos ricos também se tornaram 
importantes patronos, segundo Cox. Os patronos mais famosos eram a família 
Medici em Florença, que apoiava as artes durante grande parte do século XV e 
XVI. A família Medici apoiava artistas como Michelangelo, Botticelli, Leonardo 
da Vinci e Rafael. 

Florença foi o epicentro inicial da arte da Renascença, mas no final do século 
XV, Roma a havia superado. O Papa Leão X (um Medici) encheu 
ambiciosamente a cidade com edifícios religiosos e arte. Esse período, de 1490 
a 1520, é conhecido como o Alto Renascimento. 

Música 

Tal como acontece com a arte, inovações musicais na Renascença foram 
parcialmente possibilitadas porque o patrocínio expandiu-se para além da 
Igreja Católica. Segundo o Metropolitan Museum of Art, as novas tecnologias 
resultaram na invenção de vários novos instrumentos, incluindo a família do 
cravo e do violino. A imprensa significou que a partitura poderia ser mais 
amplamente divulgada. 

A música renascentista foi caracterizada por seus traços humanistas. Os 
compositores liam tratados clássicos sobre música e tinham como objetivo criar 
música que tocasse emocionalmente os ouvintes. Eles começaram a incorporar 
letras mais drasticamente em composições e consideraram a música e a 
poesia estreitamente relacionadas, de acordo com o Metropolitan Museum of 
Art. 

Literatura 

A literatura renascentista também foi caracterizada por temas humanistas e um 
retorno aos ideais clássicos de tragédia e comédia, de acordo com o 
Departamento de Inglês do Brooklyn College. As obras de Shakespeare, 
especialmente "Hamlet", são bons exemplos disso. Temas como a agência 



humana, os significados não religiosos da vida e a verdadeira natureza do 
homem são abraçados, e Hamlet é um homem renascentista educado. 

Sociedade e economia 

A mudança social mais prevalente durante o Renascimento foi a queda do 
feudalismo e a ascensão de uma economia de mercado capitalista, disse 
Abernethy. O aumento do comércio e a escassez de mão-de-obra causada 
pela peste negra deram origem a uma espécie de classe média. Os 
trabalhadores podiam exigir salários e boas condições de vida, e assim a 
servidão acabou. 

"Os governantes começaram a perceber que poderiam manter seu poder sem 
a igreja. Não havia mais cavaleiros a serviço do rei e dos camponeses a 
serviço do senhor da mansão", disse Abernethy. Ter dinheiro tornou-se mais 
importante que suas alianças. 

Religião 

Devido a uma série de fatores - incluindo a Peste Negra, o aumento do 
comércio, o desenvolvimento de uma classe média e a mudança temporária do 
papado de Roma para Avignon (1309-1377) - a influência da Igreja Católica 
diminuiu com o início do século XV. O ressurgimento de textos clássicos e a 
ascensão do humanismo renascentista mudaram a abordagem da sociedade à 
religião e à autoridade do papado, disse Abernethy. 

Geografia 

Com sede de aprender mais sobre o mundo e ansioso para melhorar as rotas 
comerciais, os exploradores partiram para mapear novas terras. Colombo 
"descobriu" o Novo Mundo em 1492 e Fernando Magalhães tornou-se a 
primeira pessoa a circunavegar com sucesso o globo no início do século XVI. 

Ciência 

Enquanto estudiosos estudavam textos clássicos, eles "ressuscitaram a crença 
da Grécia Antiga de que a criação foi construída em torno de leis e raciocínios 
perfeitos", disse Abernethy. "Houve uma escalada no estudo da astronomia, 
anatomia e medicina, geografia, alquimia, matemática e arquitetura como os 
antigos os estudavam." 

O modelo heliocêntrico do sistema solar de Nicolau Copérnico mudou o modo 
como as pessoas viam o universo e criava conflitos entre cientistas e a Igreja 
Católica. 

Uma das maiores descobertas científicas do Renascimento veio do matemático 
e astrônomo polonês Nicolaus Copernicus. Na década de 1530, ele publicou 
sua teoria de um sistema solar heliocêntrico. Isso coloca o sol no centro do 
sistema solar e não na Terra. Foi um grande avanço na história da ciência, 
embora o livro de Copérnico tenha sido proibido pela Igreja Católica. 



Eles estavam sendo reconhecidos como dois campos separados, criando 
conflito entre os cientistas e a igreja e fazendo com que os cientistas fossem 
perseguidos ", continuou Abernethy." Os cientistas descobriram que seu 
trabalho era supressivo. ou foram demonizados como charlatães e acusados 
de brincar com feitiçaria e, às vezes, serem aprisionados. " 

Galileo Galilei foi um grande cientista da Renascença perseguido por seus 
experimentos científicos. Galileo melhorou o telescópio, descobriu novos 
corpos celestes e encontrou apoio para um sistema solar heliocêntrico. Ele 
realizou experimentos de movimento em pêndulos e objetos em queda que 
abriram o caminho para as descobertas de Newton sobre a gravidade. A Igreja 
Católica forçou-o a passar os últimos nove anos de sua vida em prisão 
domiciliar. 

Como o renascimento mudou o mundo 

"O Renascimento foi uma época de transição do mundo antigo para o moderno 
e forneceu a base para o nascimento da Era do Iluminismo", disse Abernethy. 
Os desenvolvimentos em ciência, arte, filosofia e comércio, bem como os 
avanços tecnológicos como a imprensa, deixaram impressões duradouras na 
sociedade e prepararam o palco para muitos elementos da nossa cultura 
moderna. 

 


