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Em homenagem aos mais destacados artistas e pensadores 
renascentistas! 



 “Foi um movimento cultural que marcou um 
período (séc. XIV – XVI) de intensa produção 
artística e científica na Europa.” 

 

 Negava a cultura erudita medieval e inspirava-se 
na cultura greco-romana! 

 

 A arte passou a ter um papel de destaque na 
sociedade; 

 

 Os Renascimento mudou para sempre o modo de 
pensar dos europeus. 

 



“Díscobolo” do escultor Míron, 
por volta do séc. IV – V a.C. 

“A Virgem e o Menino” - Giotto 



 
TEOCENTRISMO 

 
ANTROPOCENTRISMO 

 
FÉ 

 
RAZÃO 

  “Deus no centro de todas as 
coisas.” 

“O homem no centro do universo.” 

O corpo humano era sagrado; 
poucos avanços na medicina. 

Incentivo à medicina e ao estudo 
científico do corpo humano. 

Foco dos debates e dos 
pensamentos concentrados em 

Deus.  

Foco dos debates e dos 
pensamentos concentrados no 

homem.  

O homem era espectador, 
obedecendo às ordens da Igreja 

Católica. 

O homem passou a ter um papel 
ativo na sua própria vida e 

sociedade. 





 O comércio com a Ásia e o Oriente que 
possibilitou trocas culturais; 

 

 O renascimento urbano-comercial na Baixa 
Idade Média; 

 

 O surgimento da burguesia que buscava se 
inserir na sociedade e construir novos 
valores; 

 

 Aos poucos, o teocentrismo medieval 
começou a ser questionado. 

 

 



 Uma das bases do Movimento Renascentista! 

 

 “Deve ser entendido como um movimento 
intelectual de valorização da Antiguidade 
Clássica, que representou a glorificação do 
homem, tornando-o centro de todos os 
questionamentos.” 

 

 Quem eram os humanistas? Intelectuais, 
professores, pesquisadores e tradutores.  





 Antropocentrismo: o homem no centro do universo. 
 

 Humanismo: valorização do saber e das 
potencialidades do homem. 
 

 Racionalismo: o conhecimento deve ser produzido 
com o uso da razão, obtido por meio da observação e 
experimentação dos fenômenos. 
 

 Individualismo: os artistas são valorizados como 
criadores e passam a assinar suas obras. 
 

 Classicismo: resgate à cultura clássica (greco-
romana)! 
 



Leonardo da Vinci Michelangelo  
Buonarroti 

Rafael Sanzio 
Donatello 



Shakespeare 

Miguel de Cervantes 

Erasmo de Roterdã 

Gil Vicente 

Luís de Camões 


