
Renascimento Renascimento Renascimento Renascimento 
Renascimento foi um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas, propagando-

se pela Europa.

Valorização do passado greco-romano. 

Algumas características

Antropocentrismo. 

Individualismo. 

Uma nova visão de tempo. 
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O humanismo O humanismo O humanismo O humanismo 
Movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos (gregos e romanos) para construir um novo 

conhecimento do ser humano e do mundo.

Humanistas Eram cristãos que queriam reinterpretar a Bíblia. 

Traduziram e divulgaram textos dos antigos.

Aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. 

Opuseram-se às verdades da Igreja.

Propuseram o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade. 
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Técnicas do RenascimentoTécnicas do RenascimentoTécnicas do RenascimentoTécnicas do Renascimento

Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte.

O realismo nas 

representaçãorepresentação

A iniciativa de o 

artista pintar a si 

próprio

O domínio da 

perspectiva
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Fases do Renascimento Fases do Renascimento Fases do Renascimento Fases do Renascimento 
O Renascimento italiano pode ser dividido em três fases:

• Período de transição para a arte renascentista.

• Dante Alighieri e Giotto di Bondone. 
Trecento (século XIV)

• Florença tornou-se o principal centro da arte renascentista. 

• Brunelleschi, Donatello e Botticelli. 
Quattrocento (século XV)

• Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento.

• Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. 
Cinquecento (século XVI)
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A expansão do Renascimento A expansão do Renascimento A expansão do Renascimento A expansão do Renascimento 
Grandes nomes do Renascimento se destacaram em outros países europeus. 

Portugal 

• Luís Vaz de Camões (1524-1580). 

Espanha 

• Miguel de Cervantes (1547-1616). 

Inglaterra

• Thomas Morus (1478-1535).• Luís Vaz de Camões (1524-1580). 

• Obra: Os LusíadasOs LusíadasOs LusíadasOs Lusíadas.

• Miguel de Cervantes (1547-1616). 

• Obra: Dom Quixote de La ManchaDom Quixote de La ManchaDom Quixote de La ManchaDom Quixote de La Mancha. 

• Thomas Morus (1478-1535).

• Obra: UtopiaUtopiaUtopiaUtopia.

• William Shakespeare (1564-1616).

• Obra: HamletHamletHamletHamlet, Romeu e Julieta Romeu e Julieta Romeu e Julieta Romeu e Julieta e 

outras. 
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Reforma Reforma Reforma Reforma 

A Reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo.

Motivos da Reforma

O poder universal do papa.
Corrupção e despreparo do 

clero. 

A venda de indulgências e 

falsas relíquias.

Primeiros reformadores Primeiros reformadores Primeiros reformadores Primeiros reformadores - Wycliffe (1320-1384)

- Jan Huss (1369-1415)
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A Reforma de Lutero 
Em 1517, o papa prometeu indulgência plena para quem contribuísse para construir a nova 

Basílica de São Pedro. 

Indignado, Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia as 95 teses.  

Por insistir nas suas ideias, Lutero foi expulso da Igreja pelo papa. 

Refugiado no castelo de um nobre, traduziu a Bíblia para o alemão.

Lutero fundou uma nova Igreja e criou uma nova doutrina. 
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João Calvino João Calvino João Calvino João Calvino 

Com Lutero, Calvino defendia:

A Salvação pela fé.

Com Lutero, Calvino defendia:

Apenas dois sacramentos: o Batismo e a 

Eucaristia. 
O fim do culto às imagens. 

Diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta. 
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A Reforma na InglaterraA Reforma na InglaterraA Reforma na InglaterraA Reforma na Inglaterra

Conduzida pelo rei Henrique VIII, que desejava o fim da interferência do papa e dos impostos cobrados pela Igreja 

Católica. 

• O rei pediu a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão.

• O papa não concedeu a anulação. 

Estopim Estopim Estopim Estopim 

O rei pediu a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão.

• O papa não concedeu a anulação. 

• Henrique VIII rompeu com a Igreja e casou-se com Ana Bolena.

• O papa anulou o casamento e excomungou o rei. 

• O Parlamento reagiu apoiando o rei e aprovou o Ato de Supremacia (1534). 
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