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Apresentação

O Renascimento foi um movimento cultural, econômico 
e político, cujo limiar está na Baixa Idade Média, por volta do século 
XII, consolidando-se no século XV e se estendendo até o século XVII 
por toda a Europa. Manifestou-se primeiramente na região italiana da 
Toscana, tendo como principais centros as cidades de Florença e Siena, 
de onde se difundiu para o resto da península Itálica e depois para prati-
camente todos os países da Europa Ocidental. Consistiu numa tomada 
de posição que atingiu os espíritos e sentimentos religiosos e leigos de 
toda uma época. Com inspiração nos valores da Antiguidade Clássica, 
gerada pelas modificações estruturais da sociedade, resultou na reformu-
lação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna.

Seu desenvolvimento foi lento, pois decorreram mais de 200 
anos de maturação, até o movimento irromper com novas concepções 
e modernos conceitos, que reclamavam uma linguagem apropriada aos 
diversificados campos da inteligência e da criação. As novas formas de 
pensar foram sendo suscitadas e desenvolvidas por força das necessida-
des do complexo de ideias e atitudes que nutriam o processo humanís-
tico então em crescimento.

Daquele período, herdamos uma grandiosidade de obras en-
gendradas nos vários campos do saber. Entre muitas outras, do sécu-
lo XIV, podemos destacar o legado literário de Petrarca e de Dante 
Alighieri, bem como as pinturas de Giotto di Bondoni. No século XV, 
com representantes dentro e fora da Itália, o Renascimento contou com 
a majestade da obra artística e tecnológica do italiano Leonardo da Vinci 
e com os escritos literários e religiosos do escritor holandês Erasmo de 
Roterdã. Na fase final, no século XVI, já em proporção inimaginável, 
em todas as áreas do conhecimento, o Renascimento se estendeu por 
uma vasta região do continente europeu. Em Portugal, destaca-se a 
literatura de Gil Vicente e de Luís de Camões. Na literatura francesa, 
sobressaem os escritos de François Rabelais. Na Alemanha, brilham as 
pinturas do mais famoso artista do Renascimento nórdico, Albrercht 
Dürer, bem como as do compatriota Hans Holbein. No campo da ci-
ência, avulta a revolução provocada pela teoria heliocêntrica de Nicolau 
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Copérnico, abraçada também por Galileu Galilei e Giordano Bruno. 
Nasce assim um novo fazer científico e artístico, elabora-se uma nova 
concepção de mundo, que abalou o monopólio dos saberes, até esse 
momento controlados pela Igreja.

As palavras de Greenblatt (2012, p. 16-17)1 traduzem com ma-
estria a importância desse período:

Alguma coisa aconteceu no Renascimento, algo que se rebelou 
contra todas aa barreiras que os séculos haviam erguido em 
torno da curiosidade, do desejo, da individualidade, da atenção 
ao mundo material, aos desejos do corpo. A mudança cultu-
ral é notoriamente difícil de definir, e sua importância já foi 
contestada com violência. Mas pode-se obter uma noção dela 
com bastante facilidade ao contemplar em Siena, a pintura de 
Duccio da Virgem entronada, a Maestà, e então, em Florença, 
a Primavera de Botticelli, uma pintura que, não por coinci-
dência, foi influenciada por Da Natureza. (...).
Ainda que seja mais evidente nas obras de arte, a mudança de 
uma maneira para outra de perceber o mundo e nele viver não 
ficou restrita à estética: ela ajuda a explicar a ousadia intelec-
tual de Copérnico e Vessálio, de Giordano Bruno e Willian 
Harvey, Hobbes e Spinoza. A transformação não foi repentina 
e definitiva, mas tornou-se cada vez mais possível se afastar de 
uma preocupação com anjos, demônios e causas imateriais e 
se concentrar nas coisas do mundo; entender que os humanos 
são feitos da mesma matéria de todas as outras coisas, e que 
são parte da ordem natural; realizar experimentos sem temer 
invadir a seara dos segredos zelosamente guardados por Deus; 
questionar as autoridades e desafiar doutrinas aceitas; legitimar 
a busca do prazer e a fuga da dor; imaginar que há outros mun-
dos além daquele que habitamos; dar asas à ideia de que o Sol 
é somente uma estrela num universo infinito; viver uma vida 
ética sem referência a recompensas ou castigos após a morte; 
contemplar a morte da alma sem estremecer. Em resumo, nas 
palavras do poeta W. H. Auden, tornou-se possível – nunca 
fácil, mas possível – considerar que o mundo mortal nos basta.

O Renascimento, ao abrir o mundo à intervenção do homem, 
propôs uma mudança de paradigma, de modo que, ao longo dos sé-

1 - GREENBLATT, Sthepen. A Virada: o nascimento do mundo moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012.
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culos que se seguiram, os valores por ele empreendidos vigoraram nos 
diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a esse novo 
referencial adotado na busca de uma melhor compreensão do mundo, o 
Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em 
outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental.

Assim é que os vinte e cinco capítulos reunidos neste livro, 
elaborados por escritores e professores de diversas universidades brasi-
leiras, abordam tópicos que se distribuem na ampla gama de temas da 
Renascença: da Gastronomia à Matemática, da Moda à Astronomia, 
da Literatura à Biologia, da Farmacologia à Dança, transitando ainda 
pela Química, Direito, Arquitetura, Artes Visuais, Esporte, entre outros 
assuntos. Apesar do largo espectro por onde se distribuem os estudos 
aqui registrados, buscou-se estabelecer uma conexão entre os mesmos, 
tentando superar o conceito de simples disciplinas. Assim, esperamos 
que esse conjunto de escritos possibilitem aos leitores esclarecimentos 
mais específicos em torno dos temas abordados, e, ao mesmo tempo, 
uma visão de conjunto sobre um dos momentos mais significativos da 
história da humanidade.

Finalizando essa apresentação, gostaríamos de registrar que 
esse livro é dedicado ao Prof. Clarence José de Mattos - amigo e compa-
nheiro de travessia -, que nos deixou neste ano de 2017. Com a lideran-
ça e a iniciativa dele, nas décadas de 80/90, compartilhamos trabalhos 
docentes em um colégio na cidade de Campinas/SP. Foi naqueles anos, 
durante os diversos encontros interdisciplinares por ele organizados, que 
- de certa forma - começamos a gestar esse trabalho.

Mais que uma compreensão do universo que se caracterizava 
por uma diversidade de pontos de vista, o importante na inquietação do 
Prof. Clarence, era que todos os estudantes se engajassem nos conteúdos 
apresentados, sempre por se sentirem chamados a saber mais sobre o 
mundo, e portanto sobre si mesmos. Para ele, a abstração de “mundo” se 
obnobilava diante da concretude e da urgência da “vida”.

Ele, então, como todo grande mestre, sempre raro, mostrava a 
cada indivíduo a relação visceral que aquele assunto tinha com ele en-
quanto aprendiz, formando desta forma sujeitos curiosos e praticamente 
prontos para uma educação de bom nível. Enfim, gostaríamos que esse 
livro ajudasse nosso amigo a continuar sua tarefa, que, afinal, consiste 
precisamente na nossa tarefa como mestres: levar o aluno a incorporar 
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novos conteúdos dialogicamente, e, assim, por meio do outro, descobrir 
a si próprio.

Indelével
Este momento
Em que o Clarence
Que já tinha partido
Surge na região
Sanguínea
Ígnea
Como uma conversa
Operística
Sem começo
Nem fim
Dessas de Educação

Acreditamos porque tantas e tantas vezes
Acontece
E fica registrado
No mais sagrado
Dos interlocutores
Que a sua morte
Empolga-se a tal ponto com o tema
Que de repente falece.

Rubens Pantano Filho 
Emília Amaral
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O tempo do Renascimento

Luís Roberto da Rocha de Francisco2

Por que Renascimento?

Um dos períodos da História ocidental que mais nos fascina 
talvez seja o Renascimento, tamanho o conjunto de novidades que trou-
xe para a vida europeia e que tanto refletiu na cultura e na história de 
outros continentes também. Os intelectuais daquele tempo se coloca-
ram em um lugar especial no tempo, ponto de superação da era passada, 
chamada por eles de Idade Média (a do meio) e a Antiguidade Clássica, 
dos gregos e romanos, valorizada como modelo ideal. Talvez o primeiro 
a usar o termo, plenamente cunhado somente no século XIX, tenha sido 
o crítico de arte (e artista) italiano Giorgio Vasari (1511-1574), quando
se referia à identificação da arte em seu tempo (séc. XVI) como uma
Renascita. O desejo de pensadores como ele era superar o período an-
terior, de guerras e invasões, de forte proselitismo religioso, da ausência
de cidades comerciais e de conservação de certa cultura mais ilustrada,
encerrada somente dentro de mosteiros. Buscava-se inspiração na vida e
na arte do tempo passado, de forte racionalidade, pouco divulgado além
dos meandros do clero. Grécia e Roma ofereceram modelos de política,
cidadania e arte, renascidos na Época Moderna.

Ao leitor de hoje, a primeira questão que se impõe é uma pe-
riodização: quando começou o Renascimento?

Há dois movimentos paralelos a que chamamos Renascimento, 
um artístico e científico e outro econômico e político. O Renascimento 
clássico, que admiramos, pelas obras de arte e literatura, é do século XVI 
e tem por baliza o Humanismo e o Antropocentrismo, ou seja, a valori-

2  Luís Roberto da Rocha de Francisco é Docente no Colégio Almeida Júnior e no Centro 
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - Itu/SP, Presidente da Academia Ituana de Letras 
e atua também como pesquisador do Museu da Música – Itu/SP. Graduado em História pela 
UNISO e Mestre em História Social pela PUC-SP. E-mail: luis@itu.com.br.
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zação do ser humano e sua cultura superando o Teocentrismo medieval. 
Esse pensamento foi desenvolvido na Itália, melhor dizendo, nas diver-
sas regiões que hoje formam a Itália, pois não havia unidade entre elas, 
um estado; formavam reinos, principados e condados.

Mas, antes do século XVI houve o prenúncio de um tempo 
novo, um processo longo, descontínuo, descentralizado, que se espalhou 
por quase toda a Europa, notório a partir de certa ilustração que Carlos 
Magno propôs ao valorizar a educação, a criação de centros culturais em 
seu império, no século IX.

Ao considerar que mudanças trazem um novo período para a 
História, em certo lugar – e estamos tratando da Europa central – estas 
aconteceram, efetivamente, na chamada Baixa Idade Média. A partir do 
século XII, transformações consideráveis na economia aparecem com o 
surgimento das cidades - Renascimento Urbano - quando a burguesia 
surgia independente dos senhores feudais. A circulação de mercado-
rias europeias ou da Ásia, após as Cruzadas, estabeleceu também novos 
núcleos urbanos e a vida mais agitada. Nascia, assim, uma rede de co-
municação entre diversas regiões europeias. Seria um pré-Renascimento 
diante da definição clássica de que o período já teria início, na arte, no 
século XIV (Trecento). Foi Giovanni Boccaccio que, ao observar a obra 
de Cimabue (1240 – 1302) e seu mais famoso discípulo, Giotto (1266 
– 1337), na basílica de Assisi, na Perugia, apontou para a preocupação
deles com a retratação fiel da figura humana. Mestre e aprendiz deram
importância e veracidade à aparência dos seres humanos, aos modelos e
à beleza ideal dos personagens.

Os burgos, cidades comerciais (diferentes das episcopais que 
existiram por toda a Idade Média), se desenvolvem bastante a partir 
do século XII. Paris, por exemplo, vivia um período de glória com o 
início da construção da Catedral de Notre Dame, no auge da arte gótica 
(1153), que demorará quase cem anos para ser erguida. É um tempo 
novo, já vivendo certas mudanças que caracterizam o Renascimento, não 
propriamente aquelas artísticas, mas uma renovação de hábitos, de inte-
resses, da ciência e da vida cotidiana.

Acima de tudo, o Renascimento foi um tempo de busca de 
racionalidade na administração de questões que se impuseram à cons-
ciência, como faziam os filósofos gregos, querendo soluções não míticas, 
nem místicas ou teológicas. Os intelectuais renascentistas não quiseram 
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se afastar de Deus ou superá-Lo, pelo contrário. Tinham plena clareza 
de que não eram Deus e nem queriam se parecer com Ele. Procuravam 
pela explicação racional, a fim de se aproximar do divino de outra forma 
que não a que vem do medo.

Portanto, o Renascimento Clássico não é a reconstrução do 
pensamento antigo, mas inspiração, porque se vivia outro tempo, de 
consciência cristã, impregnada na vida europeia.

O lugar primeiro do homem renascentista é a região italia-
na. Das cidades comerciais brota certa liberdade de pensar e agir, certa 
vontade de ser e sentir que levam ao desejo de pesquisar e criar, de não 
seguir a rigidez de certas regras, construindo outras, tão austeras quan-
to as medievais, porém que não se preocupam tanto com a salvação 
da Humanidade ou o pecado original, mas enveredam para as teorias 
que explicam as relações humanas, a ética no comportamento político, a 
vida. É um mundo do presente, muito menos da eternidade.

Uma filosofia nova se impôs também, baseada no humano. 
William Shakespeare (1564 – 1616) trouxe novas questões morais em 
Hamlet, como Nicolò Machiavelli (1469 – 1527) para a ética em Il 
Principe. As relações humanas estavam em pauta; buscavam soluções 
racionais para a política. Foi a tônica do Renascimento.

Importante notar: tantas novidades de pensamento e compor-
tamento custaram a tanger a vida do homem comum. Em sua grande 
maioria, os europeus continuam apegados ao mundo medieval.

O tempo do Renascimento

A chamada Idade Moderna, que teve início quando os tur-
cos otomanos tomaram Constantinopla, em 1453, coincidiu, na Europa 
Ocidental, com o desenvolvimento das artes e do pensamento do 
Renascimento clássico. Foi um período de grande renovação, de mu-
dança política e cultural. Onde está a riqueza estão as artes: o Norte 
da Itália foi o lugar onde mais se desenvolveu a economia comercial, 
o Mercantilismo, ponto de entrada e distribuição de produtos orien-
tais para todo o continente. Cidades como Veneza e Gênova cresceram,
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tornaram-se monumentais e deram força para outras, como Florença, 
pontos fundamentais para o desenvolvimento das ciências e das artes.

Nas regiões das atuais Alemanha, Holanda e Bélgica a Liga 
Hanseática (comercial) impulsionou o renascimento da moeda e da 
busca por novos preceitos econômicos que facilitassem a comunicação 
entre lugares na Europa e fora dela. A burguesia comercial sustentava as 
transações econômicas, desde os grandes comerciantes, importadores e 
distribuidores até os pequenos artesãos e produtores rurais. Seu modo de 
vida novo possibilitou a efervescência da cultura urbana. Modificaram-se 
as moradias e muitos hábitos, fazendo-se novo uso do tempo, dedicado 
ao trabalho, à produção de tecido e gêneros, que a Igreja chamou “tempo 
do mercador”, como crítica ao trabalho excessivo que não encontra lugar 
para o “tempo de Deus”, comum até então na vida medieval. Em muitos 
lugares, adaptando a existência aos novos tempos, surgiram objetos para 
facilitar o cotidiano, para a sobrevivência se tornar menos penosa.

O notável progresso material é derivado da aliança entre rei e 
burguesia, porque o apelo do comércio era mais forte que a produção 
agrária. Desta forma surgirão as bases do capitalismo, já com uma pro-
dução voltada para os mercados, com a presença do lucro e das relações 
assalariadas de produção.

Em Portugal, desde 1385, a realeza se uniu à burguesia, forta-
lecendo seu poder. Formou-se assim o primeiro país europeu, o primei-
ro estado moderno. Lançaram-se ao mar Atlântico, os portugueses, em 
busca de nova rota para chegar ao Oriente por um caminho que não 
necessitasse ultrapassar aquele do mundo árabe, ou sequer as intempé-
ries do continente asiático. Navegaram margeando o litoral africano, de 
lado a lado, até chegar às Índias. Com a união política, em seu território, 
expulsaram os mouros, ainda no século XIV, o que ocorreu na Espanha 
somente em 1492. Mas a cultura árabe não foi embora com eles. Muito 
do que portugueses e espanhóis utilizaram em sua “vida nova” vinha do 
saber mourisco: as técnicas de navegação, o uso de números arábicos, 
termos e conceitos, a literatura, a filosofia dos antigos gregos, que os 
muçulmanos preservaram e compartilharam.

No restante da Europa, as guerras por conquista de terras 
não cessaram completamente. Formados os estados políticos, França e 
Inglaterra continuaram em combate pelo poder. O Papa, em Roma, não 
descansava na tentativa de conquistar cidades na Itália e fazer alian-



15

ças fora dela. Espanha e os Países Baixos também estavam em conflito. 
Parte das invenções renascentistas serviu exatamente para a guerra; des-
taque para o uso da pólvora em pequenas armas de fogo e canhões.

Poder absolutista

O tempo do Renascimento também foi época dos reis com 
poder ilimitado em alguns países europeus, como Portugal, França, 
Espanha e os Estados Papais. Justificado pela religião (princípio do 
Direito Divino dos Reis, de Jean Bodin) ou pelo pensamento político 
(O Leviatã, de Thomas Hobbes), o Absolutismo foi a forma de governo 
dominante, senão em toda a Europa, em boa parte dela, mas influenciou 
o comportamento político de quase todo o continente. Cada rei montou
um aparato de burocracia para governar, promovendo nobres sedentá-
rios a Ministros de Estado, organizando de forma única a arrecadação
de impostos, as leis e penalidades, o serviço militar e as relações sociais.

Toda uma estrutura política foi criada em torno dos monarcas, 
para que parecessem nobres mais distintos que seus pares, daí o culto a 
eles. Na Corte se desenvolveu a música, a dança e o teatro, que tomaram 
novos ares no Renascimento, inventando padrões artísticos ao serviço da 
política. O espetáculo do poder toma corpo a partir de elementos artís-
ticos. Em alguns lugares, esculturas e grandes retratos foram produzidos 
para fortalecer a figura do rei diante da sociedade.

O rei absoluto governava sem limites, assessorado também 
por membros do alto clero. A burguesia ascendente, as classes inter-
mediárias e os camponeses pagavam impostos para sustentar a minoria 
privilegiada. Os burgueses enriquecidos, emergentes, foram os maiores 
entusiastas das mudanças no plano da cultura.

Outra relação entre poder e arte, a essa época, partiu de mer-
cadores, reis e bispos, o chamado mecenato, inspirado na antiga Roma. 
Gente que detinha riqueza patrocinava o trabalho e a produção de jovens 
artistas; comprava quadros e esculturas para compor a decoração de pa-
lácios e igrejas, bem como pagava concertos ou a atuação em cerimônias 
religiosas. O status social era medido também pela propriedade de obras 
de arte novas, exibicionismo e luxo a partir do Renascimento artístico.
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A Inglaterra, já distante da Europa pela questão geográfica, bus-
cou modelo político diferente dos outros estados absolutistas. Desde a assi-
natura da Magna Carta (1215) o rei era uma figura controladora de certos 
aspectos da administração, mas em diálogo com o Parlamento, formado 
por nobres das diversas regiões da Grã-Bretanha. Ao longo do tempo abriu 
caminho para a burguesia participar (depois das revoluções do séc. XVII).

Thomas Morus, vivendo plenamente o espírito renascentista, 
em 1516, escreveu Utopia, obra que trouxe críticas à política de seu tem-
po, à opressão do Estado sobre certas classes sociais, o poder desenfrea-
do da nobreza e a injustiça. A obra se divide em duas partes, a primeira, 
uma crítica e a segunda a descrição do lugar ideal. Essa obra sofreu no-
tável influência da República de Platão. O rei Henrique VIII, fazendo jus 
à crítica na obra de Morus formou uma Igreja independente de Roma a 
partir de 1534. A nova religião Anglicana era (e ainda é) controlada pelo 
Estado. As Ordens Religiosas medievais desapareceram e suas proprie-
dades rurais passam a ser pertencer ao Estado.

Um modelo político de vanguarda, porém, surgiu, inspirado na 
Antiguidade Clássica, a república. Diferente dos nossos tempos, não era 
dada à democracia, mas à eleição de um chefe de estado pelos cidadãos 
dentre os distintos membros da elite local de cada cidade. Foi utilizada 
em cidades como Veneza e Florença, onde o Direito Romano inspirou 
a composição de novos códigos de organização legal.

O mundo cresceu

No final de século XV, como já se viu, a navegação se desen-
volveu notoriamente e o mar se tornou um desafio possível. Alcançar o 
Oriente por caminhos indômitos era um desejo imorredouro. Espanha 
e Portugal chegaram àquilo que, posteriormente, se chamou América. 
O tempo do Renascimento viu nascer um mundo muito maior que a 
Europa. A descoberta de novas terras no Oriente e Ocidente transfor-
mou a visão de mundo pela comparação de sua vida à dos africanos, asi-
áticos e americanos. Porque eles são tão diferentes? Porque seu modo de 
vida é tão “primitivo”? O homem renascentista deixou-se filosofar sobre 
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a existência, pensando se poderia se valer dessa gente e sua vida “pri-
mitiva” para lhe servir. Assim também nasceu a escravidão na América.

Em 1460, os portugueses descobriram as Ilhas de Cabo Verde 
(Diogo Gomes e Antonio da Noli), ponto de partida para tantas viagens 
exploratórias. Em 1488 Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa 
Esperança, superando finalmente as inúmeras tentativas de chegar ao 
Oceano Índico pelo périplo do continente africano. Foi uma atitude do 
tempo renascentista a superação do medo dos mares, das crendices sobre 
o fim do mundo, aprendendo e divulgando as técnicas de navegação dos
mouros através da caravela. A chegada a Calicute (Índia) renovou todas
as esperanças da burguesia portuguesa em relação ao comércio inter-
continental. Encontrar ouro e prata nas Américas fez dos países ibéricos
verdadeiras potências.

De sua parte, a Espanha chegou às ilhas da América Central 
em 1492 na viagem inaugural de Cristóvão Colombo. Mesmo sem saber 
direito onde estava, abriu caminhos para a conquista de um território 
novo que mereceu um tratado (assinado em Tordesilhas) em 1494 para 
firmar a divisão das terras a serem exploradas entre os dois países ibé-
ricos. Somente em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil para 
tomar posse do que já sabia existir, em meio a uma das mais ousadas 
viagens empreendidas pelos portugueses.

Em 1580, com a morte do cardeal-rei D. Henrique, por força da 
sucessão real, o território português e seus domínios passaram a ser contro-
lados por Felipe II, monarca também da Espanha, o que não lhes tira a for-
ça política e econômica da exploração das colônias, mormente a América.

Novas relações na Fé

A cultura medieval se caracterizou pela religiosidade cristã. A 
Igreja Católica, como vimos, controlava as manifestações culturais e dava 
uma interpretação religiosa aos fenômenos da natureza, da sociedade e 
da economia. Era o tempo do Teocentrismo. A miséria, as tempestades, 
as pragas, as enchentes, as doenças e as más colheitas eram vistas como 
castigos de Deus, assim como a riqueza, a saúde, a bonança, o bom tem-
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po e a fortuna eram bênçãos divinas. A própria posição que o indivíduo 
ocupava na sociedade (nobre, clérigo ou servo) tinha uma explicação 
religiosa. Isso se transformou à medida que o Homem passou a ser visto 
como figura central na preocupação da cultura, na Idade Moderna.

No Norte da Alemanha, sentiram-se os ventos de novidade 
renascentista pelo século XVI. Lutero e Calvino buscando outra ligação 
com Deus, mais humana que mística, preocupada com o testamento, a 
palavra da Sagrada Escritura, reduziram o papel dos sacramentos, do 
altar e do confessionário. A nova relação entre Deus e Humanidade é de 
proximidade, inclusive para o perdão, sem o sacramento da Penitência: 
o homem dialoga com Deus, pede perdão e é atendido, sem qualquer
mediação do clero. A supressão do sacerdote nesse contexto faz de todos
os crentes seres humanos superimportantes, menos submissos.

Para divulgar a palavra divina, Lutero traduziu a Sagrada 
Escritura ao alemão, tornando-a acessível. Foi o início da impressa 
(1439) criada por Joannes Gutenberg (c.1398 - c.1468). Desta forma 
também se desenvolveu a necessidade da leitura. Muita gente, ligada à 
nova crença, desejou aprender a ler e escrever para estar mais ligada à 
sua fé. As escolas se desenvolvem em lugares onde a Reforma aconteceu.

Na Inglaterra, Henrique VIII, agora papa, estabeleceu nova 
conexão, para o matrimônio perene. A indissolubilidade do sacramento 
desapareceu junto com a piedade medieval.

A Igreja Católica, de sua parte, manteve-se forte, construiu 
monumentos, ganhou guerras, defendeu território, patrocinou artis-
tas e permaneceu no centro das decisões políticas, rivalizando com os 
reis absolutos que se inspiraram na Corte papal para criar o aparato de 
sua realeza. Reagiu ao Protestantismo reorganizando-se internamente, 
punindo os hereges com o tribunal da Inquisição (a partir de 1542) e 
propondo uma reunião de bispos para pensar no futuro (Concílio de 
Trento - 1545). Grandes nomes a conhecer melhor, na liderança do 
Catolicismo, são os de Júlio II, Alexandre VI e Paulo III, que decidiram 
questões políticas universais, como a divisão da América ou a escraviza-
ção dos indígenas americanos.

Para fortalecer a religião de Roma, criou a Companhia de Jesus, 
que escolheu a Educação como campo de atuação. Os Jesuítas se vale-
ram do ideal renascentista das descobertas e do poder da ciência para 
formar lideranças políticas e converter quem pudesse ao Catolicismo. 
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Ignácio de Loyola, a partir de 1540, abriu as fronteiras do mundo euro-
peu, conduzindo o Cristianismo por todos os mares, para todas as terras. 
Promoveu um efeito global na formação das elites. A escola jesuítica sa-
cudiu o Novo Mundo e o Extremo Oriente, fazendo uma comunicação 
de conhecimentos jamais vista na Europa e criando extraordinário polo 
científico no Colégio Romano da Companhia de Jesus.

A Humanidade europeia do período renascentista continuou 
cristã, mas tantas viagens, um mundo muito maior, o conhecimento dis-
seminado por todo canto, fizeram com que se olhasse mais para si que 
para o infinito absoluto proclamado pela religião. A ciência deu vigor 
ao Homem à medida que ela foi transpondo os muros dos mosteiros 
e ingressando nas universidades. Valorizou-se mais a invenção huma-
na; seus artífices se enxergam não somente como criaturas divinas, mas 
como criadores, ligados a novas verdades, nas quais a Humanidade tam-
bém é divina.

As artes e a ciência

A arte medieval, feita normalmente no interior das Igrejas, es-
pelhava a mentalidade religiosa daquele tempo. Pinturas e esculturas não 
tinham preocupações estéticas, mas pedagógicas: mostrar a miséria das 
glórias do mundo e a grandiosidade de Deus. As figuras eram rústicas, 
desproporcionais e acanhadas. Os quadros não tinham perspectiva. Como 
as obras de arte eram de autoria coletiva, o artista medieval era anônimo.

A literatura medieval era composta de textos teológicos, bio-
grafias de santos e histórias de cavalaria. Isto refletia o domínio da Igreja 
e da nobreza sobre a sociedade.

Essa visão de mundo não combinava com a experiência burguesa. 
A nova classe devia sua posição social e econômica ao seu próprio esforço 
e não à vontade divina, como o nobre. O sucesso nos negócios dependia 
da observação, do raciocínio e do cálculo, características que se opunham 
às explicações sobrenaturais da mentalidade medieval. Por outro lado, era 
uma classe social em ascensão, portanto otimista. Sua concepção de mun-
do era mais materialista. Queria usufruir na Terra do resultado de seus 
esforços. Vivia plenamente o espírito humanista do Renascimento.
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Na Itália, Dante Alighieri, já no início do século XIV, ques-
tionou valores cristalizados, através da Divina Comedia, um marco na 
literatura poética, quando se colocou como personagem questionador. 
Na Inglaterra, Shakespeare criou em literatura, interpretações da vida 
humana e colocou em questão comportamentos, moralidades e novos 
temas recorrentes: os limites do amor humano, o artista e seu papel na 
sociedade, valores como a fidelidade e a lealdade sob novas perspectivas.

Como elogio aos feitos heroicos dos portugueses, Luís Vaz de 
Camões cantou a terra em que nasceu e a sua gente extraordinária atra-
vés do poema épico Os Lusíadas (1572), sob uma visão do homem como 
agente da história, força de seu tempo. Evocou da Antiguidade Clássica 
os heróis e mandou que se calassem diante das glórias lusitanas, porque 
eram maiores ainda que as dos grandes gregos.

Galileu Galilei (1564 – 1642) desenvolveu a ciência a par-
tir da observação, tendo como medida o chamado método científico. 
Desenvolveu aparelhos de observação do comportamento dos corpos 
celestes e ampliou o pensamento copernicano com o conceito de helio-
centrismo, tão debatido pela Igreja Católica àquela época.

Outra novidade renascentista importante foi o estudo científico 
sobre a contagem e organização do tempo, que resultou no Calendário 
Gregoriano, promulgado por Gregório XIII em 1582. Ele superou defi-
nitivamente a antiga contagem de tempo do Império Romano, firman-
do o que utilizamos até o presente.

Assim também os estudos de anatomia e medicina, até então 
controlados pela autoridade religiosa, foram tomando nova vida, por 
meio da observação, análise e dissecação dos corpos. Grande progresso 
decorreu à saúde e às artes, porque é da anatomia que vem a qualidade 
na retratação da figura humana.

Talvez não tenha havido, até o século XX, um tempo com tan-
tas mudanças, invenções, quebra de paradigmas, renovações, beleza e 
criatividade como o Renascimento. Ao longo deste livro, temas especí-
ficos serão tratados para o leitor observar a riqueza cultural decorrente 
daquela época que, espelhando-se no passado, ousou propor um mundo 
novo e fez surgir o Novo Mundo em que hoje vivemos. A invenção do 
Brasil também é obra do Renascimento.
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O Renascimento do Direito Romano 
e a necessidade de leis como principal 
regulamentação das relações sociais

Fábio Resende Nardon3

Maria Carolina Krahembuhl Nardon4

O período que denominamos Renascimento corresponde a um 
momento histórico da humanidade, iniciado na Itália, e situado entre o 
final do século XIV e o final do século XVI, caracterizado pela grande pro-
dução cultural, com retorno à valorização do mundo, do homem e da vida. 
Foi um momento de retomada de conhecimentos e princípios estabeleci-
dos na Grécia Clássica, com o homem agora ocupando um lugar central.

Trata-se de uma era de transição, de transformação, com gran-
des questionamentos sobre as pregações do período histórico anterior, e 
na qual se estabelecem rupturas com as estruturas medievais. A religião 
deixa de ser absoluta, abrindo caminho para o desenvolvimento das ci-
ências e das tecnologias, com significativo desenvolvimento da astrono-
mia, matemática, física e outras áreas científicas.

O Renascimento, conforme se verifica nos demais capítulos 
desse livro, propiciou profundas transformações na religião, nos ideais 
e comportamentos do homem, com consequências em todas as áreas e 
fixando princípios que ainda hoje regem a humanidade.

O principal valor desse momento histórico é o Humanismo, 
demonstrado na valorização do homem e de suas potencialidades. 
Destacam-se a racionalização; a observação, o registro e cálculos rela-
cionados aos fenômenos naturais; a organização política e a capacidade 
de criação artística que presenteou a humanidade com obras admiradas 
até os dias atuais.

3  Fábio Resende Nardon é Docente na Faculdade Max Planck e na Escola Superior de Di-
reito. Advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Mestre em Relações Inter-
nacionais do Trabalho. Email: fabio.nardon@terra.com.br.
4  Maria Carolina Krahembuhl Nardon é advogada, pós-graduada em Direito Tributário, 
Processo Civil e Direito Civil. E-mail: carolinakn@nkadvogados.adv.br.
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Como nossa seara neste texto é analisar as características do 
Direito nesse período histórico, será então necessário nos debruçarmos 
sobre a vida social do homem para entendermos a importância da ciên-
cia do Direito.

O Direito Romano - termo histórico-jurídico que se refere, 
originalmente, ao conjunto de regras jurídicas observadas na cidade de 
Roma e, mais tarde, ao corpo de direito aplicado ao território do Império 
Romano - continuou a influenciar a produção jurídica dos reinos ociden-
tais resultantes das invasões bárbaras, embora tenha declinado juntamen-
te com a queda de Roma. Na Idade Média, o Direito aplicado se baseava 
nos costumes de cada feudo, assim os homens estavam à mercê da tirania 
dos senhores feudais e suas regras não ordenadas nem coerentes.

Aqui, destaquemos uma consideração de Gilissen (1979):

Em França, por exemplo, o rei já não é capaz de impor a sua 
vontade em todo o reino. Embora esteja no topo da hierar-
quia feudal, não tem muito poder sobre ela; a maior parte do 
reino está nas mãos de grandes senhores, tais como o conde 
da Flandres, o duque de Normandia, o conde de Champagne. 
O poder real está desmembrado em benefício desses grandes 
vassalos; e muitas vezes o próprio poder desses grandes feu-
datários está desmembrado em benefício dos seus vassalos. O 
próprio poder judicial passou das mãos do rei para as dos seus 
vassalos e subvassalos.5

É importante ressaltar que costumes são normas criadas pela 
própria sociedade, e que a repetição delas e a concordância com elas 
do grupamento social fazem com que se tornem regras/leis entre os 
homens, constituindo, até hoje, numa fonte importante para o Direito. 
Os costumes são formados por dois elementos essenciais: o corpus e o 
animus, sendo o corpus a prática constante e o animus a convicção da 
sociedade da obrigatoriedade dessa prática.

A existência no período renascentista era muito diferente da 
vida do sistema-feudal religioso. Ocorreram mudanças de paradigmas, 
pois começaram a surgir o movimento dos mercadores, o comercio, o 
capitalismo e as cidades. O homem passa a buscar na cidade uma sub-

5  GILISSEN, John. “Introdução Histórica ao Direito”. Lisboa, Fundação Calouste Gul-
benkian, 1979, p.190. 
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sistência mais fácil e, como consequência, passa a viver em sociedade, na 
medida em que aumenta o convívio nas igrejas, nas vizinhanças, com 
os demais trabalhadores, assim como a convivência com outros homens 
nas tabernas, nos bordeis e nos jogos. Inicia-se a busca pelo dinheiro, 
aumentam as rotas comerciais, surge uma burguesia disposta a expandir 
cada vez mais seus negócios.

A partir do momento em que as relações interpessoais aumen-
tam e o homem passa a conviver em sociedade, surge a necessidade do 
Direito para estabelecer as regras para uma convivência harmoniosa. 
Existe a ideia de que o homem que vive só não precisa do Direito, mas 
ao viver em sociedade, o Direito se torna necessário.

Esse conceito é amplamente difundido quando analisamos 
o personagem da obra “Vida e Aventuras admiráveis de Robinson
Crusoé”6, ou seja, uma obra que fala sobre a necessidade de normas,
mesmo quando o personagem vive em uma ilha. Robinson Crusoé é
um náufrago que está tranquilo na ilha, sem necessidade de regras, pois
o personagem podia fazer o que quisesse.  Porém, num certo momento
surge o índio Sexta-Feira e é a partir desse instante que nasce a neces-
sidade de regras entre os dois, para que estabeleçam uma convivência
harmoniosa. Ao se viver em sociedade, então, surge a necessidade de
respeitar o direito alheio.

Nessa mesma linha de raciocínio, assinala Dias (1995):

Seja dom dos deuses, seja criação dos homens, o direito tem 
como explicação e objetivo o equilíbrio, a harmonia social. 
Estivesse o homem sozinho no mundo, como seu primeiro 
habitante ou seu último sobrevivente, e não haveria necessida-
de de direito, por ausência de possibilidade de interpretação e 
conflito de interesses, cuja repercussão na ordem social impõe 
a regulação jurídica, tendente à pacificação ou, pelo menos, à 
contenção desses conflitos.7

Voltando ao momento histórico proposto de início, paralelo ao 
surgimento das cidades, do capitalismo e da burguesia, surgem os inte-
lectuais e as Universidades. Ressurgem assim valores e culturas, e com 

6  “Vida e Aventuras admiráveis de Robinson Crusoé”, romance escrito por Daniel Defoe e 
publicado originalmente em 1719 no Reino Unido, que narra a vida do personagem Robinson 
Crusoé, naufrago que passou 28 anos numa remota ilha tropical.
7  Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 730.
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eles o estudo da gramática, retórica, história, poesia, filosofia e, nesse 
contexto, o curso de Direito.

A Universidade de Bolonha traz o estudo ordenado do Corpus 
Juris Civilis, que conferia autonomia ao estudo do Direito, ressuscitando 
o Direito Romano, que, apesar de relegado por grande período, podia se
adaptar à nova sociedade que se formava, com seu complexo momento
político e econômico, trazendo com sua estrutura racional e uniforme,
normas mais seguras e previsíveis acerca da propriedade, equidade, pro-
va e atuação dos magistrados.

Nesse momento, a atividade cientifica era das breves explicações 
das partes obscuras dos textos clássicos, comprovando a veracidade da 
autoridade pelo uso da razão. As chamadas glosas, explicações breves de 
uma passagem obscura ou problemática do Corpus Iuris Civilis - obra 
jurídica fundamental, publicada entre os anos 529 e 534 por ordens do 
imperador bizantino Justiniano I -, analisavam literalmente, as palavras, 
mercê da inteligência do sentido delas, uma após a outra, feito o que, 
introduziam os seus comentários entre as linhas do texto latino ou nas 
suas margens, o que originou, no primeiro caso, a glosa interlinear e, 
no segundo, a glosa marginal. Os glosadores recebiam esse nome por 
estudarem a legislação justinianeia, escrevendo glosas marginais ou in-
terlineares, e empregando para isso o latim vulgar e o método gramatical. 
Os glosadores foram responsáveis pelo uso da lógica para solucionar pro-
blemas jurídicos, de forma que mudaram o sistema de ensino do Direito, 
incluindo procedimentos filosóficos, analíticos e sintéticos.

Nas Universidades iniciavam-se as discussões intelectuais, re-
flexões sobre o poder, o mundo, a religião e o homem, demonstrando 
que era um momento de significativa renovação intelectual.

Como bem aponta Gilissen (1979, p. 203):

O elemento comum aos direitos romanistas é a influência 
exercida sobre o seu desenvolvimento pela ciência do direito 
que foi elaborada nas universidades a partir do século XII. Aí, 
o ensino do direito é quase exclusivamente baseado no estudo
do direito romano, mais especialmente da codificação da épo-
ca de Justiniano, que então foi batizado de Corpus iuris civilis.

O Renascimento trouxe o questionamento ao direito natural 
do período medieval, dominado pelo Jusnaturalismo Medieval, que atri-
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buía a Deus a definição do comportamento humano, advindo as leis da 
vontade divina. Tais questionamentos dos intelectuais da época teve seu 
percursor, Hugo Grotius8, que trouxe à baila o Jusnaturalismo Moderno, 
afastando o pragmatismo natural da religião, criticando o absolutismo e 
a origem divina do poder de Deus, trazendo para o conceito de direito 
natural o comportamento humano baseado estritamente na razão, ou 
seja, tendo como alicerce a razão e a necessidade e a vontade dos homens 
de viverem em sociedade.

A teoria do Jusnaturalismo foi fortemente divulgada pelos demais 
filósofos que criaram a teoria Contratualista, manifestando a necessidade 
de um Estado forte, capaz de dar segurança jurídica aos homens. Dois 
desses pensadores nos chamam atenção: Thomas Hobbes9 e John Locke10.

Thomas Hobbes afirma resumidamente que o homem vive em 
estado da natureza, sendo iguais e não devendo triunfar um sobre os 
outros, porém reconhece que há naturalmente dificuldades na convivên-
cia humana pelo fato dos homens serem movidos pela falha, egoísmo, 
rivalidade, desconfiança, paixões e busca incessante pela gloria. A busca 
pela sobrevivência e pelo poder torna impossível viver numa sociedade 
em estado natural, sem a intervenção de um Estado coator, que além de 
estabelecer normas, também estaria pronto a utilizar a força para que tais 
normas sejam cumpridas. Diante dessa problemática, o filosofo propõe o 
“contrato”, de forma que os homens concordem com um poder soberano, 
cedendo sua liberdade para que os governantes estabeleçam leis para pro-
teger a todos, estabelecendo ordem e mantendo a integridade da nação. 
Defende em sua principal obra – O Leviatã - o Estado Absolutista.

O filósofo John Locke também acreditava que a sociedade de-
via ser regida pelos princípios da igualdade e liberdade, afirmando: “nin-
guém deve provocar malfeitorias aos demais no que se refere à vida, à 
saúde, à liberdade ou às posses”. Porém, ele reconhece a dificuldade para 
homem viver nesse estado de natureza, uma vez que não há paz abso-
luta, há discórdia, assim como homens que provocam danos ao demais. 

8  GROCIO, Hugo (1583-1645), filosofo, dramaturgo, poeta, jurista a serviço da Republica dos 
Paises Baixos, considerado percussor do Jusnaturalismo Moderno.
9  HOBBES, Thomas (1588 -1679), matemático, teórico político e filósofo inglês, autor de O 
Leviatã (1651) e Do cidadão (1651).
10  LOCKE, John (1632 - 1704), filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, sendo considerado o 
principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social, 
em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil de 1690.
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Em estado natural todos os homens estariam em guerra contra todos 
por autopreservação. Dessa forma, preceitua que os homens deveriam 
estabelecer um contrato para constituir um Estado a fim de proteger a 
vida, a liberdade e a propriedade. O poder do Estado não é soberano e 
sim oriundo da vontade dos homens. Somado a isso o filosofo, ao temer 
a concentração dos poderes nas mãos de um único governante, traz a 
ideia de repartição dos Poderes em Legislativo e Executivo, que incluía 
o Judiciário e Federativo. Caberia ao Poder Legislativo o poder supremo
da elaboração das leis civis, com o intuito de proteger os direitos natu-
rais dos homens; o Poder Executivo tem a função de executar as leis; o
Poder Judiciário para assegurar o cumprimento das normas, resolvendo
conflitos; e o Federativo, o poder de declarar guerra e estabelecer acor-
dos de paz. A separação dos Poderes dava ao Estado um poder limitado, 
de forma que seus órgãos foram criados pelo consentimento do povo
para sua própria proteção, logo, o não cumprimento dos objetivos pelos
quais foram concebidos, torna-os sem razão de ser, dando aos homens o
direito da Revolução.

Locke (2014, p. 119) frisava a importância do Poder Legislativo, 
ao chamá-lo de poder supremo, preceituando:

§149 – Em uma comunidade civil constituída, estabelecida
em sua própria base, e atuando de acordo com sua própria na-
tureza, ou seja, atuando na preservação da comunidade, pode
existir apenas um poder supremo, que é o legislativo, ao qual
todos os outros estão e devem estar subordinados (...).

O contrato social não era um contrato físico histórico, consistia 
numa relação entre os homens e seus governantes, na forma de transfe-
rência de poder dos homens, buscando a proteção da vida, liberdade e 
propriedade para instituições capazes de punir os que violam as normas 
que visam proteger os homens e desobedecem essas mesmas institui-
ções. É a busca pela ordem e segurança.

O que se verifica é que os homens, ao voltarem para o foco, 
marco do Renascimento, juntamente ao início do capitalismo, da bur-
guesia, passaram a questionar a vontade absoluta do monarca, porém, 
perceberam que para viverem nessa nova sociedade, necessitavam de leis: 
justas, corretas e que promovessem o bem comum, oriundas da razão e 
não mais da vontade divina, para viverem harmoniosamente, garantindo 
a proteção à vida, à liberdade e à propriedade.
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Tal necessidade é a razão da criação das normas até os dias atu-
ais, de forma mais dinâmica e complexa pelo fato de vivermos hoje em 
uma sociedade muito diferente daquela renascentista, mas a necessidade 
do Direito é a mesma: regular as relações entre os homens.

Para finalizar, não há melhores palavras do que as promulgadas 
por Reale (2012, p. 4) acerca da importância do Direito para os homens 
e para a sociedade:

Os chamados “direitos da pessoa humana”, por exemplo, des-
de o direito à subsistência até às prerrogativas da igualdade 
e liberdade, são exemplos típicos dessas conquistas axiológi-
cas, emergentes do processo histórico, e que todos, gregos e 
troianos, no Ocidente e no Leste, proclamam ser patrimônio 
irrenunciável da espécie humana. Pouco importa que cada 
qual entenda tais palavras a seu modo, porque o essencial é a 
verificação da universalidade do reconhecimento que se faz de 
determinados direitos, tidos e havidos como representativos 
do patrimônio ético da civilização.

O Direito sempre foi e sempre será o instrumento necessário 
para dar segurança aos homens, numa busca incessante pela isonomia 
entre os que vivem em sociedade, e ferramenta de pacificação social.
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Os antecedentes das reformas religiosas 
do século XVI: das heresias medievais a 

John Wycliffe e Jan Hus

Adriano Henriques Machado11

Introdução

As reformas religiosas ocorridas em diversas regiões da Europa 
ao longo do século XVI inscrevem-se em um período histórico mar-
cado por grandes mudanças culturais, econômicas e sociopolíticas, as 
quais geraram o desenvolvimento de uma nova mentalidade e possibi-
litaram o surgimento do movimento conhecido como Renascimento.

A história e a memória construída em torno das reformas 
religiosas colocaram, não sem razão, Martinho Lutero (1483-1546) e 
João Calvino (1509-1564), respectivos líderes da reforma luterana e 
calvinista, como os dois principais responsáveis pelo movimento refor-
mado, bem como pelo seu desenvolvimento e consolidação.

No entanto, ao olharmos a Ilustração 3.1 a seguir - uma 
gravura produzida no ano de 1886 - que traz uma representação dos 
principais personagens da reforma, além dos dois já citados, mais seis 
reformadores são destacados.

A disposição e a maneira como os reformadores foram retrata-
dos demonstram que o autor da gravura teve a clara intenção de destacar 
alguns em detrimento de outros. Assim, os dois que receberam maior 
realce foram: Lutero (3), o qual está à frente, centralizado e ocupando um 
espaço maior que os demais, além disso, foi o único retratado totalmente 
de frente; e Calvino (5) que também se encontra à frente dos outros e ao 
lado de Lutero, porém com uma relevância um pouco menor em relação 

11  Adriano Henriques Machado é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo - IFSP - Campus Bragança Paulista. Graduado em História, Mestre e 
Doutor em História Social na PUC-SP. E-mail: adrianohis@ifsp.edu.br 
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a este, porque está no canto do quadro e possui uma imagem de tamanho 
mais reduzido, além de ter sido representado de lado.

Ilustração 3.1 - Os reformadores: Wycliffe, Hus, Lutero, Zwínglio, Calvino, Me-
lanchton, Bucer e Beza. Gravura. PMA: J99.1886.

Fonte: http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/annodomini/
theme_13/ita/theme13-1-zoom.html. Acesso em: 06 mai. 2016.

A proeminência de Lutero e Calvino nessa gravura do século 
XIX é bastante nítida, além do que a importância histórica destes revela 
um fato notável e pertinente, pois enquanto o primeiro é considerado o 
grande precursor e responsável pelo sucesso e consolidação da Reforma 
Protestante; o segundo, ainda que tenha publicado suas ideias alguns 
anos depois, teve assim como Lutero uma grande importância, tanto 
como líder da reforma, quanto como desenvolvedor de sua teologia e 
doutrina. Sendo assim, os dois foram os principais responsáveis por ela-
borar as bases do pensamento e da teologia evangélica.
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Além destes, temos na gravura outras quatro pessoas que aju-
daram a construir o movimento da reforma no século XVI, os quais pos-
suíram alguma ligação ou relação direta com os dois primeiros. Ulrico 
Zwínglio (4) (1484-1531) foi um reformador suíço, que viveu na mes-
ma época de Lutero e teve contato com o seu pensamento, além disso 
foi o grande responsável pelo desenvolvimento da reforma na cidade de 
Zurique. No entanto, Zwínglio morreu jovem, numa batalha entre ca-
tólicos e protestantes, sendo que o principal continuador do movimento 
em território suíço acabou sendo anos depois o próprio Calvino.

O alemão Filipe Melanchton (6) - (1497-1560) foi amigo, 
discípulo e colaborador de Lutero, sendo considerado depois deste o 
principal líder e teólogo da reforma luterana. Outro teólogo e líder lu-
terano retratado é Martim Bucer (7) (1491-1551), o qual foi o principal 
responsável por difundir a reforma na cidade francesa de Estrasburgo, 
tendo inclusive influenciado no pensamento de Calvino. Além destes, o 
teólogo francês Teodoro de Beza (8) (1519-1605) foi um discípulo de 
Calvino e principal sucessor do mesmo na sua Igreja em Genebra.

Por outro lado, os dois “pré-reformadores”, pois viveram antes 
do século XVI, ou seja, antes de Lutero e da eclosão do movimento da 
reforma, representados na gravura são: o inglês John Wycliffe (1320-
1384) e o tcheco Jan Hus (1369-1415). Cabe destacar que eles, ainda 
que comumente citados nos livros didáticos de História e nos estudos 
sobre a reforma, na maioria das vezes provocam discussão sucinta e su-
perficial no Brasil. 

Em que pese o grande crescimento no número de evangélicos 
no conjunto da população brasileira nas últimas décadas12 e a produ-
ção cada vez maior de estudos que tratam da história e do pensamento 
evangélico em diversas faculdades, a falta de estudos sobre os dois pré-
-reformadores demonstra que existem razões mais profundas a respeito
dos motivos que causaram esse desinteresse.

Um dos fatores que ajudam a explicar a ausência dos dois pré-
-reformadores é que, ainda que considerados precursores do movimen-
to, eles próprios e os grupos religiosos que se originaram em torno do

12  O conjunto dos evangélicos no Brasil, que no início dos anos 1990 não passava de 10% da 
população, hoje já perfaz quase ¼ da mesma, visto que segundo o último Censo de 2010, tal 
grupo representa 22,2% da população, o que em números reais constituem mais de 42 milhões 
de seguidores.
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seu pensamento, foram perseguidos e fortemente reprimidos no perí-
odo medieval.

Um outro elemento, de caráter teórico-metodológico, que pro-
vavelmente contribuiu para o não aprofundamento na análise dessas duas 
importantes figuras é a compreensão, que prevaleceu durante muito tem-
po na disciplina histórica e inclusive em outras áreas do conhecimento, 
de que houve uma profunda ruptura entre o período medieval - anterior 
ao século XVI - e o período moderno - iniciado a partir do século XVI.

Na verdade, este pensamento foi elaborado pelo pedagogo ale-
mão Christoph Keller (1638-1707), o qual consagrou a divisão dos perí-
odos históricos como habitualmente conhecemos hoje: Antiga, Medieval 
e Moderna. Porém, mais do que isso, nas suas obras escritas em fins do 
século XVII, Keller fundamentou a ideia que o período existente entre a 
Antiguidade e a Era Moderna foi marcado por um forte retrocesso onde 
nada de importante foi produzido ou elaborado, o que ajudou a vincular 
a imagem da Idade Média como sendo a “Idade das Trevas”.

Como consequência disso, a Reforma Protestante, por estar 
inserida nesse contexto da Era Moderna, deveria ser analisada como 
fazendo parte dessa nova época que rompia totalmente com o período 
anterior, trazendo a concepção de que se tratava de um movimento ge-
nuinamente moderno, que muito pouco ou quase nada era devedor do 
ocorrido nos séculos precedentes. Logo, o pensamento e o movimento de 
Wiclyffe e Hus, por se inserirem nesse contexto medieval, muitas vezes 
acabaram sendo “vítimas” desse reducionismo histórico, no qual a Era 
Moderna representava uma ruptura total com o período anterior; assim, 
eles, ao invés de estudados como precursores da reforma, acabaram sendo 
analisados como fazendo parte da época e da mentalidade medieval, que 
nessa compreensão em nada se vinculava ao período posterior.

No entanto, o desenvolvimento do conhecimento histórico nas 
últimas décadas, sobretudo em relação ao período medieval, possibilitou 
o entendimento de que a Era Moderna, mais do que uma ruptura com o
período anterior, constituiu-se num processo histórico que aprofundava
a mentalidade, os elementos e os ideais que vinham sendo gerados e
elaborados nos séculos anteriores, ou seja, no período conhecido como
Baixa Idade Média (séculos XI-XV). Assim, é a partir dessa compreen-
são de que as reformas religiosas do século XVI devem ser consideradas
como um aprofundamento do pensamento e dos movimentos religiosos
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gerados ao longo dos últimos séculos da Idade Média, que as heresias 
medievais, mas principalmente a importância, os feitos e as ideias de 
Wycliffe e Hus serão aqui analisados.

As heresias medievais

Como bem demonstrou Falbel (1976), os séculos XII e XIII 
foram marcados pela emergência de diversos movimentos heréticos, ou 
seja, de pessoas e grupos que se colocavam de alguma forma contrários 
às “verdades” da fé instituída, que nesse momento se revelava nos prin-
cípios, práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica. Segundo 
o mesmo autor, as heresias desse período apresentavam características
diferentes daquelas existentes nos séculos iniciais do cristianismo, pois
se essas primeiras tinham um caráter mais teológico ou filosófico a res-
peito de alguns princípios ou dogmas cristãos, como acerca da natureza
humana e divina de Cristo ou sobre a trindade, na era medieval elas
possuíam como fundamento uma crítica à hierarquia e às verdades tra-
dicionais estabelecidas pela Igreja Romana.

Diversas heresias afloraram nesse período, as quais possuíam 
uma pluralidade de pensamentos e posições, que iam desde aquelas 
com elementos de caráter sociopolítico, passando pelas que criticavam 
a hierarquia e a opulência eclesiástica, a outras que abarcavam essen-
cialmente questões teológicas, como as relacionadas aos sacramentos. 
Dentre elas, algumas obtiveram um maior destaque. A heresia dos cá-
taros (do grego Katharoi = “puros”) ou dos albigenses, porque teve como 
um de seus principais centros de difusão a cidade de Albi, no sul da 
França, foi a que obteve o maior número de adeptos e ganhou mais 
repercussão nesse contexto.

Partindo ao que tudo indica de antigas doutrinas gnósticas que 
viam um dualismo entre o Bem e o Mal, os cátaros acreditavam que a 
bondade existia apenas no mundo espiritual, enquanto que o mundo 
material havia sido criado por um Deus mau - o Satã. O movimento te-
ria surgido no Oriente, mais precisamente na Bulgária, através do grupo 
conhecido como bogomilos, que muitos diziam ter sido anteriormente 
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influenciado pelos paulicianos existentes na Armênia. No século XIII 
o movimento difundiu-se por várias regiões da Europa, em especial no
sul da França e norte da Itália. Tendo por objetivo a crença que o ho-
mem deveria restaurar o mundo terreno para estabelecer a comunhão
com Deus, geraram um rígido código de conduta e moral, a partir do
qual: jejuavam, se abstinham de carne, laticínios e relações sexuais. Neles
existiam dois tipos de fiéis: os perfeitos, que seguiam rigidamente os
princípios ascéticos citados acima, dedicavam-se à contemplação e pas-
savam por uma cerimônia de “batismo espiritual”; e os demais crentes,
que viam os perfeitos como mestres e sacerdotes.

Os cátaros organizaram-se em forma de Igreja, mantinham 
uma hierarquia religiosa e o culto tinha como centro a leitura das es-
crituras, contudo o Antigo Testamento era visto com reservas. Eles re-
jeitavam a doutrina da Trindade e a encarnação/ressurreição de Jesus, 
este visto como um anjo que veio com a missão de indicar o caminho da 
salvação. Enquanto que a existência do inferno ou de uma punição no 
pós-morte era negada, o Evangelho de São João e o Apocalipse eram 
extremamente valorizados. Além disso, recriminavam os santos, as ima-
gens, as relíquias, a cruz e os sacramentos católicos, aceitando apenas a 
penitência e a “quebra do pão”, um tipo de comunhão, ainda que rejei-
tassem a transubstanciação13. Da mesma forma, os juramentos humanos 
e os poderes públicos não eram aceitos.

Apesar de ter surgido num período em que havia um desejo de 
renovação religiosa e o anticlericalismo tinha um forte apelo por parte 
da população, além do movimento ter alcançado o apoio de diferentes 
camadas sociais, inclusive de membros da nobreza; a heresia foi forte-
mente combatida entre os séculos XII e XIV, tanto por diversos grupos 
da Igreja Católica e através de sua Inquisição, quanto por outros setores 
da alta sociedade da época, inclusive com a organização de uma Cruzada 
contra os cátaros.

Nesse período, outros movimentos de renovação espiritual 
emergiram como reação ao excesso de riqueza, poder e luxo que existia 
na Igreja Católica, defendendo uma volta à pobreza cristã das comuni-
dades primitivas. Dentre eles estavam as ordens mendicantes, que foram 

13  A doutrina da Transubstanciação, adotada pelo IV Concílio de Latrão (1215), afirma que o 
pão e o vinho após serem consagrados pelo sacerdote transformam-se respectivamente em corpo 
e sangue de Cristo.
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aceitas ou reconhecidas pela própria instituição, sendo os franciscanos 
aqueles que tiveram maior relevância. Porém, outros movimentos com 
características parecidas acabaram entrando em conflito com a Igreja. 
Nesse grupo estão os valdenses, fundado a partir da “conversão” de Pedro 
Valdo no ano de 1175, um rico comerciante francês de Lyon, que deixou 
os seus bens e adotou uma vida de extrema pobreza como pregador itine-
rante. Os valdenses, também chamados de “Pobres de Lyons” ou lionen-
ses, apesar de tolerados em seu início, acabaram sendo excomungados no 
Sínodo de Verona em 1184. Um elemento interessante nesse grupo foi 
que seus seguidores passaram a traduzir a Bíblia para as línguas vulgares, 
incentivando a sua leitura e a tomando como doutrina absoluta.

No geral, eles reuniam-se em pequenas comunidades onde 
praticavam a oração, o estudo bíblico e o culto. Formaram uma hierar-
quia própria, recusando assim a autoridade eclesiástica e o próprio papa. 
Aceitavam como pregadores homens e mulheres, mas só eles podiam 
ministrar os sacramentos. Afirmavam que os mesmos não tinham vali-
dade se fossem administrados por ministros indignos. No século XIII o 
movimento já havia se expandido para França, Áustria e norte da Itália. 
Nessa última região, os valdenses assumiram uma posição de maior 
combate ao catolicismo, rejeitando diversos elementos, como o culto 
aos santos, as indulgências14, o juramento e passaram a admitir apenas 
três sacramentos: batismo, eucaristia e penitência. O grupo, ainda que 
perseguido, não chegou a ser dizimado e com a eclosão da Reforma 
Protestante, acabou por aproximar-se do calvinismo e os mesmos exis-
tem até hoje como Igreja.

Diversos outros movimentos considerados heréticos surgiram 
nesse período, como o dos beguinos e os liderados por Pedro de Bruys, 
Monge Henrique, Gerardo Segarelli e Hugo Speroni. Merece destaque 
o pensamento de Speroni, nascido em Piacenza no ano de 1164, que já
trazia alguns elementos que depois seriam em parte incorporados pelos
reformadores. Em sua doutrina era eliminada toda a separação entre
leigos e clérigos, recusando o sacerdócio, pois a santidade não seria es-
tabelecida com o recebimento de uma ordem, mas era algo estritamente
espiritual, relacionado a todo àquele que fosse santo, justo e puro. Diante
disso, ele rejeitava todo o cerimonial do culto e os sacramentos, além do

14  A indulgência era a prática católica que concedia o perdão dos pecados de pessoas vivas ou no 
purgatório, através do comprimento de alguns ritos e com a entrega de uma oferenda.
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que a eucaristia não era entendida como a celebração do sacrifício de 
Cristo, mas sim uma ceia onde o pão e vinho eram apenas símbolos do 
seu corpo e sangue (Falbel, 1976, p. 35-36).

Dessa forma, a eclosão de movimentos heréticos como os apre-
sentados acima, revelava que desde o início do período conhecido como 
Baixa Idade Média, surgiam em diversas regiões da Europa, grupos que 
buscavam criticar o que eles consideravam ser erros e desvios da instituição 
católica, marcada pelo luxo, riqueza, poder econômico e ligações com os 
grupos políticos dominantes; o que criava uma certa confusão a respeito do 
que seria a sua missão espiritual e os princípios originais do cristianismo.

Ainda que muitos desses grupos possuíssem uma visão bastante 
mística ou espiritualizada do cristianismo, baseados muitas vezes num 
ataque à instituição e aos costumes eclesiásticos, sem uma crítica teológi-
ca ou filosófica mais profunda; a importância, o crescimento e a capilari-
dade alcançada por eles já demonstrava a existência de um descontenta-
mento em diversos setores da sociedade diante das práticas, relações e do 
que a instituição católica tinha se transformado naquele momento. Logo, 
a emergência de Wycliffe e Hus, mostra que estes não são figuras isoladas 
ou fora do seu tempo, mas estavam fortemente envolvidos nesse contexto 
herético, o qual estava muito relacionado ao renascimento comercial e 
urbano que vinha se desenvolvendo desde o século XII.

De John Wycliffe a Jan Hus ( John Huss)

Foi na primeira metade do século XIV, por volta de 1320 que 
nascia o inglês John Wycliffe. Provavelmente aluno de Oxford, ordenou-
-se padre e tornou-se doutor em Teologia no ano de 1372, tendo uma
destacada carreira como professor de teologia na mesma Universidade.
Seu pensamento possuía como foco uma análise racional e humanista da
fé e da situação religiosa de sua época (Azevedo, 2010, p. 21). Teve uma
abundante produção escrita, onde tratava de uma pluralidade de temas,
que iam da metafísica à teologia. Dentre seus pensamentos, Wycliffe co-
locava-se contrário à existência do livre-arbítrio, pois segundo ele Deus
tinha o controle de tudo, logo, a Divina Providência era superior e a ação
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do homem estava totalmente determinada conforme a vontade de Deus.
Contudo, as ideias de Wycliffe, que mais nos interessam e fo-

ram responsáveis por sua importância teológico-religiosa, são aquelas 
em que ele se posicionava contrário a algumas interpretações, práticas e 
dogmas estabelecidos pelo catolicismo do período. Ao se colocar como 
um forte crítico da riqueza, dos abusos e do excesso de poder da Igreja, 
ele passou a posicionar-se contra a existência do poder papal, da hierar-
quia e de qualquer forma de institucionalização da Igreja.

Defendia que a Igreja deveria voltar-se para as escrituras e ado-
tar a pobreza apostólica como modo de vida. Afirmava que a verdadeira 
Igreja era transcendente, formada pela assembleia dos eleitos, ou seja, 
daqueles homens que Deus salvaria. Dessa forma, dizia que esses verda-
deiros cristãos possuíam um sacerdócio sobrenatural ao estabelecerem 
um contato imediato e direto com Deus, sem a necessidade de inter-
mediários. Wycliffe defendia que as escrituras deveriam estar ao alcance 
de todos, tanto que junto com seus apoiadores traduziu a Bíblia para 
o inglês, rejeitando a tradição teológica estabelecida pela Igreja, com o
argumento de que os livros sagrados eram claros o suficiente e não ne-
cessitavam de comentários para serem compreendidos. Decorria disso,
que para receber a graça de Cristo não se tornavam mais necessários
os sacramentos, pois o acesso a Cristo se fazia diretamente através da
Bíblia. No entanto, apesar de rejeitar a doutrina da transubstanciação,
ainda aceitava a prática dos sacramentos no culto e a própria presença de
Cristo na eucaristia, esta compreendida em sentido figurado e simbólico, 
ou seja, Ele estava nela só que de maneira sacramental e misteriosa e não
como corpo material.

Logo, pela sua crítica à instituição católica, também se tornou 
um opositor ferrenho da prática das indulgências, vistas como diabóli-
cas, pois o clero não tinha nenhuma autoridade para exercê-las, chegan-
do a identificar o papa da época como o anticristo. No mesmo sentido, 
colocou-se contrário a veneração das imagens e santos, da prática da 
confissão auricular, do celibato clerical e até as ordens mendicantes por 
acumularem riquezas foram alvo de suas pesadas críticas.

Desataca-se que Wycliffe possuía uma vertente de viés nacio-
nalista, no sentido que criticava o envio de altas somas de dinheiro in-
glês para o papa e defendia que a Igreja não devia ter o controle sobre 
poderes temporais, nem mesmo aliar-se a eles, o que atraía um conside-
rável apoio e certa “proteção” da corte inglesa da época. Exemplo disso 
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foi que ele serviu durante um período como conselheiro teológico da 
Coroa, chegando a atuar numa missão diplomática em favor do governo 
inglês junto ao papa; tanto que, pouco lhe afetou a condenação que re-
cebeu do arcebispo de Cantuária no ano de 1382.

Tendo como base as ideias de Wycliffe, emergiu após a sua 
morte na Inglaterra o movimento dos lolardos ou resmungões, pelo mo-
tivo deles pregarem publicamente. Composto por leigos, ele possuía em 
seu início um caráter teológico, em que seus seguidores viajavam pela 
Inglaterra para divulgar suas doutrinas e viviam em condição de pobreza 
apostólica. No ano de 1395 chegaram a apresentar ao parlamento inglês 
uma profissão de fé, que tinha por base as crenças de Wycliffe. A reação 
contrária a ele iniciou-se quando o movimento passou a criticar a estru-
tura social existente, gerando lutas e rebeliões sociais. Em 1401 o par-
lamento permitiu que os mesmos fossem queimados na fogueira como 
hereges; no entanto, a maior perseguição ocorreu após 1417, não tanto 
por suas premissas teológico-religiosas, mas com o argumento de que ele 
se constituía numa ameaça para a existência do Estado. O que também 
contribuiu para essa mudança de posicionamento por parte do governo 
inglês foi o Concílio de Constança, realizado no ano de 1415, no qual as 
obras de Wycliffe foram condenadas como heréticas, seus escritos quei-
mados e proibidos de circularem e ele próprio foi condenado à fogueira, 
mas como havia falecido de morte natural em 1384, decretou-se que o 
seu corpo fosse exumado e seus ossos queimados, o que ocorreu em 1424.

Apesar de perseguidas, as ideias de Wycliffe acabaram sendo 
divulgadas em outras regiões da Europa, as quais terminariam por in-
fluenciar o tcheco Jan Hus. Este nasceu por volta de 1370 na região da 
Boêmia, na época um reino do Sacro Império Romano-Germânico. No 
ano de 1402, Hus já era sacerdote católico e professor da Universidade 
de Praga, assumindo a sua reitoria em 1409. Disseminou e colocou-se a 
favor de diversas ideias propostas por Wycliffe, como a adoção de uma 
pobreza apostólica por parte do clero. Apesar de não defender o fim da 
Igreja institucional, assim como Wycliffe também a entendia como sen-
do uma comunidade espiritual formada por eleitos e disso derivava a sua 
proposição de que os leigos e não só os sacerdotes deveriam receber o 
vinho no momento da comunhão. No mesmo sentido, rejeitava a prática 
da concessão de indulgências, com o argumento de que o destino das 
pessoas pertencia a Deus e não a um sacerdote da Igreja. Porém, suas 
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maiores críticas foram dirigidas ao papado, ainda mais nesse período 
em que chegou há existir três papas simultaneamente.15 Afirmava que 
Cristo e não o papa era o chefe da Igreja. Além disso, a Bíblia se consti-
tuía na maior autoridade cristã e se um papa não a seguisse no momento 
de tomar as suas decisões, o mesmo não deveria ser obedecido.

As posições de Hus passaram a ser combatidas pelo arcebispo 
de Praga, que primeiro tentou impedir que pregasse em determinadas 
igrejas e depois intimou que o mesmo abandonasse a sua pregação. Por 
não atender a convocação de comparecer a Roma em 1410, após ter 
pregado numa capela onde lhe fora proibido, acabou recebendo a ex-
comunhão no ano de 1411. No entanto, Hus foi convidado a defen-
der as suas ideias no Concílio de Constança, para o qual o imperador 
Sigismundo do Sacro Império lhe ofereceu um salvo-conduto, garan-
tindo que nenhum mal lhe seria feito. Contudo, foi preso ao chegar à 
cidade de Constança e diante de um tribunal eclesiástico que ordenou 
que ele renunciasse às suas ideias, Hus posicionou-se de forma contrá-
ria, afirmando que elas eram fundamentadas no evangelho. Frente a ne-
gativa, Hus foi condenado junto com Wycliffe como herege por ordem 
do Concílio, sendo queimado na fogueira em julho de 1415 e suas cinzas 
espalhadas pela cidade.

Entretanto, Hus havia conquistado um forte apoio na região 
da Boêmia entre pessoas de diversos grupos sociais, como camponeses, 
intelectuais e membros da nobreza, tanto por seu posicionamento te-
ológico-religioso, como também por ter se tornado uma liderança do 
nacionalismo tcheco frente ao predomínio alemão. Assim, a notícia de 
sua morte fez gerar um levante na região, dando origem ao movimento 
hussita. Diante disso, tropas lideradas por Sigismundo e com o apoio do 
papa Martinho V fizeram diversas expedições militares contra os hussi-
tas, o que causou sangrentas batalhas entre 1418 e 1434, as quais ficaram 
conhecidas como “Guerras Hussitas”. O fim do conflito se daria apenas 
em 1434, quando o grupo mais moderado dos Calistinos ou Utraquistas, 
pois seguiam o princípio da comunhão em duas espécies (do latim utra-
que - “uma e outra”) e defendiam a livre pregação da palavra e o fim do 
poder temporal e da riqueza da Igreja, aceitou um acordo com a Igreja 

15  Entre os anos de 1378 e 1417 ocorreu o chamado Grande Cisma do Ocidente, época em 
que dois papas, um em Roma e outro na cidade francesa de Avignon, disputaram o poder da 
Igreja, sendo que a partir do Concílio de Pisa (1409) houve a existência de um terceiro papa.



42

Católica, a partir do Concílio de Basileia, onde se permitiu esse tipo 
de comunhão. Permaneceu, a partir desse momento, ainda que enfra-
quecido, um movimento mais radical que rejeitava a tradição católica, 
suas cerimônias e paramentos, que mantinha apenas um culto simples e 
aceitava somente o batismo e a eucaristia, o qual ficou conhecido como 
Taboristas (do monte Tabor) e que daria origem no ano de 1453 ao 
grupo “unidade dos irmãos” (Unitas Fratrum), também conhecido como 
“Irmãos Morávios” ou “Irmãos boêmios”, que existe até os dias atuais.

Considerações finais

Ainda que consideremos Wycliffe e Hus como dois pré-refor-
madores, ainda há bastante discussão entre os especialistas a respeito de 
qual foi a real importância e influência que o pensamento e os movi-
mentos decorrentes deles tiveram na eclosão das reformas religiosas do 
século XVI. Por um lado, há os que minimizam essa influência, como 
Martina, que apesar de dizer que as teses defendidas por Lutero, na par-
te eclesiológica, já haviam sido expostas por Wycliffe e Hus, afirma que 
eles “[...] não exerceram nenhuma influência direta sobre Lutero.” (1995, 
p. 101). Porém, a forte afirmação é difícil de ser plenamente sustenta-
da, haja vista que como demonstraram Aguiar (2010, p. 14) e Azevedo
(2010, p. 371-374), Lutero ao escrever o prefácio de um livro com cartas
de Hus em 1537, destacava a importância de Wycliffe e descrevia Hus
como um verdadeiro cristão “digno de veneração”. Ainda relatava a ex-
periência de ter lido um livro com os Sermões de Hus, quando ainda
era estudante de teologia na Universidade de Erfurt, no início de 1500,
ou seja, bem antes da eclosão da reforma em 1517. Logo, o contato com
escritos de Hus no início de sua vida acadêmica e os elogios formulados
ao longo de suas obras, indicam que houve por parte de Lutero alguma
influência das ideias ou dos posicionamentos adotados por Hus ou ao
menos fez produzir nele uma profunda admiração. Por outro lado, há
aqueles como Durant (2002, p. 31) que afirmam que os principais ele-
mentos da reforma já estavam em Wycliffe; ou Azevedo que diz que este
e Hus inspiraram todo o movimento reformista do século XVI (2010,
p. 336). No entanto, praticamente a totalidade dos estudiosos concor-
dam que Hus e Wycliffe abriram o caminho e criaram um clima favo-
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rável para que as reformas religiosas tivessem sucesso em locais como a 
Boêmia, algumas regiões da Alemanha e principalmente na Inglaterra, 
onde a Igreja Anglicana romperia com Roma em 1534.

Além disso, não há como negar que algumas ideias, posições e 
princípios teológicos elaborados e defendidos por alguns movimentos 
heréticos, principalmente por Wycliffe e Hus, foram de certa forma in-
corporados ou absorvidos pelas reformas religiosas, tais como: as críticas 
aos abusos da Igreja Católica, em especial no que se referia a corrupção, 
a opulência do clero e a prática das indulgências; a rejeição do celibato 
clerical e da veneração dos santos, imagens e relíquias; a recusa de diver-
sos sacramentos e da própria doutrina da transubstanciação; a influência 
do entendimento da Igreja não como hierarquia, mas como uma comu-
nidade espiritual de fiéis; além de questões relativas à predestinação. Por 
outro lado, enquanto que algumas doutrinas, em especial a crítica de 
Wycliffe no que dizia respeito à institucionalização da Igreja, não foram 
aceitas pelos reformadores, os princípios luteranos de que a salvação 
dar-se-ia apenas pela graça de Deus (sola gratia), através unicamente 
da fé (sola fide) e não pela prática das obras, constituiu-se como uma 
concepção teológica própria da reforma religiosa do século XVI.

Contudo, ao olharmos novamente a gravura do século XIX que 
abre este estudo, vê-se claramente que no lado oposto ao dos refor-
madores está em destaque o elemento que os uniria: a Bíblia Sagrada. 
As escrituras passaram a ganhar importância e centralidade em alguns 
grupos heréticos, principalmente com Hus e Wycliffe, chegando a se 
tornar um dos pilares da teologia luterana - “somente a escritura” (sola 
Scriptura). Princípio esse que afirmava que a Bíblia continha todas as 
verdades reveladas por Deus, as quais podiam ser interpretadas sem a 
mediação ou o uso da tradição da Igreja; o qual deu origem a outro pilar 
da reforma do século XVI, o “sacerdócio universal dos fiéis” que procla-
mava que todos os crentes tinham o direito de interpretar livremente as 
escrituras. Tanto é que Wycliffe, Hus e os demais reformadores faziam 
suas prédicas nas línguas locais e contribuíram para que os livros bíbli-
cos fossem traduzidos e divulgados em seus próprios vernáculos.

Ainda que fosse interessante demonstrar por quais motivos as 
reformas religiosas do século XVI acabaram conseguindo uma maior 
projeção e dimensão sociopolítica, enquanto que os movimentos sur-
gidos por Wycliffe e Hus não tiveram o mesmo sucesso, a complexi-
dade de tal discussão mereceria um estudo específico. No entanto, não 
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há como negar que os diversos movimentos heréticos dos últimos sécu-
los da Idade Média, principalmente os desenvolvidos a partir de Hus e 
Wycliffe, abriram o caminho para as reformas religiosas do século XVI, 
como bem ilustrou Daniel-Rops ao relatar que: “No frontispício de um 
livro de cantos hussita, por ocasião da Reforma protestante, ver-se-á uma 
gravura simbólica: Wiclef ateia o fogo, João Huss traz o combustível, mas 
é Lutero quem brande o archote.” (1996, p. 159).
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A economia renascentista

José Roberto Saccomani16

Orlando Leonardo Berenguel17

Introdução

A história da economia mundial é marcada por muitos 
processos que, acumulados na linha do tempo, resultaram no modo de 
vida que se experencia no século XXI. Em cada época é possível destacar 
e reconhecer os contornos e criações do homem cuja origem reside no 
processo econômico. A acumulação do capital, as formas de representação 
da riqueza, o intercâmbio de mercadorias, o jogo de influências entre 
nações e as transformações sociais marcadas pelo trabalho do homem, 
são movimentos do processo econômico e do seu desenvolvimento.

O olhar daquele que busca na economia compreender a so-
ciedade deve focar no contexto da história dos povos e vale também o 
contrário disso. Deve-se compreender os fatos da economia vivida nos 
distintos períodos da história, não apenas como fenômenos isolados, 
mas num conjunto imbricado no qual a política, a cultura, a religião, os 
infortúnios que o povo passa (doenças, guerras, escassez de alimentos, 
intempéries do clima) e o próprio avanço da ciência vão se permeando. 
A economia acontece vinculada a esse conjunto de fatores, deles resul-
tando a realidade de cada época, a própria evolução social e econômica 
das civilizações modernas.

Para alguns estudiosos da história da economia mundial, a 
mudança entre o período medieval e o período renascentista está marcada 
por alterações políticas e sociais muito significativas. A sociedade agrária 

16  José Roberto Saccomani é Docente na Faculdade Max Planck de Indaiatuba. Graduado 
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do período feudal, que caracterizava a economia, foi sendo paulatinamente 
substituída por uma sociedade mercantilista e, concomitantemente, foi 
surgindo uma nova divisão do trabalho. É preciso dizer que o período 
medieval avança no período renascentista, daí a importância de se 
entender a economia do período como um processo.

No avanço da sociedade mercantilista, os bancos comerciais 
ganharam força e passaram a controlar o comércio por toda a Europa, 
já no final do século XIII. Nos livros contábeis era comum encontrar 
todo tipo de registro, inclusive transações de remessas de pele de foca da 
Groenlândia para pagar tributos ao papa. O poder dos banqueiros era 
tamanho que alguns tornaram-se banqueiros papais, sendo tão podero-
sos e influentes que podiam até mesmo financiar reis e guerras, ainda 
que isso pudesse levá-los à ruína. Assim, o comércio tinha dinheiro e 
influência, mas nenhum poder real, e com as falências de importantes 
banqueiros em 1345, as atividades da economia tiveram uma forte que-
da, o que custou a Europa um período de recessão. O processo econômi-
co não havia ainda encontrado uma saída para a crise, quando, em 1347, 
a Peste Negra chegou à Europa. Ela dizimou milhões de vidas humanas 
e agravou a situação da economia, a qual levou mais de um século para 
se recuperar (Backhouse, 1951).

Assim, ao tratar da economia no período do renascimento, 
é importante também reconstituir, de uma maneira sucinta, alguns 
aspectos mais relevantes da economia medieval e da sua transição para 
a economia mercantilista, abordando o feudalismo e suas características 
de produção na transição para a sociedade pré-capitalista.

Do desmonte dos feudos à formação da burguesia

No período medieval a população era predominantemente 
campesina, vivendo na pobreza e na submissão aos proprietários de terra. 
Nesse modo de produção agrário os servos produziam poucos excedentes. 
Vale ressaltar que as cidades tiveram pouca importância nesse período, 
já que com as invasões bárbaras (causas do fim do Império Romano do 
Ocidente) muitos senhores romanos abandonaram as cidades e foram 
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morar em suas propriedades nos campos. Essas propriedades, conhecidas 
como vilas, deram origem aos feudos medievais.

Um fato importante que marcou o período renascentista foi a 
mudança na forma de trabalho. Na Antiguidade era a escravidão, pas-
sando a ser substituída pela servidão. No período medieval, o servo não 
era propriedade do senhor, tinha inúmeras obrigações e impostos a pa-
gar a este, com a contrapartida de ter a sua proteção garantida. Assim, a 
sociedade na Idade Média possuía uma composição distribuída entre o 
clero (sacerdotes), o exército (guerreiros) e os trabalhadores, sendo que 
estes últimos tinham a obrigação de trabalhar e produzir para os demais 
componentes da sociedade medieva.

Cada feudo se caracterizava de uma forma muito própria, ou 
seja, eram diferentes uns dos outros, com sistemas específicos de produção 
agrícola e pertencentes a uma nobreza que recebia, por sua vez, uma parte 
da produção total como pagamento pelo direito de uso da terra:

Os senhores concediam a seus vassalos o feudo – direito here-
ditário de usar a terra – em troca de pagamentos em dinheiro, 
alimentos, trabalho ou lealdade militar. Na base da hierarquia 
estava o servo, o camponês que cultivava a terra. A grande 
maioria da população plantava para se alimentar e vestir, ou 
criava carneiros e com a lã fabricava suas próprias roupas 
(Hunt & Sherman, 2010, p. 12).

O trabalho estava centrado principalmente na agricultura, para 
a produção de alimentos, e também nas atividades artesanais, na sua 
maioria com produtos derivados do ferro para produção de armaduras, 
armas de combates em guerras, acessórios para cavalaria e derivados de 
animais, tal como a lã de carneiros para a confecção de roupas, com uma 
produção específica e dentro da comunidade.

A característica essencial deste modelo de subsistência era que 
as terras aproveitáveis dividiam-se em duas partes, uma dos senhores 
(nobres), sendo cultivadas pelos camponeses com o resultado da pro-
dução exclusivamente paras eles (senhores), e a outra parte cultivada e 
dividida entre muitos arrendatários.

Nessa época não havia um processo de acumulação de riquezas, 
como o que se verifica na economia atual. Aqueles que as detinham - 
ouro e prata - normalmente eram os nobres e a Igreja. Tanto a nobreza 
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quanto o clero terminavam suas riquezas em si mesmos, pois não tinham 
muitas opções de investimento em produção. A nobreza as destinava à 
construção de castelos e grandes moradias, já a igreja ornamentava seus 
templos com produções de peças de ouro e prata, comumente observadas 
dentro dos templos e que não eram feitas em larga escala de produção.

Os feudos eram autossuficientes, ou seja, produziam tudo o que 
consumiam, desde alimentos e roupas até ferramentas. Havia a figura do 
artesão que produzia sua ferramenta, sua moradia, seus móveis e uten-
sílios, muitas vezes com a ajuda dos membros da comunidade. Havia 
também as mulheres que se dedicavam à produção e confecção de rou-
pas. Por meio de tais fatores, é possível compreender que nesta época 
da história da economia mundial a produção existia para o ser humano 
sobreviver com o mínimo possível, satisfazendo as necessidades básicas:

Toda a organização medieval baseava-se num sistema de 
obrigações e serviços mútuos, permeando a riqueza de cima 
a baixo. A posse ou o uso da terra implicava a prestação de 
determinados serviços costumeiros ou pagamentos em troca 
de proteção. Assim como o servo tinha a obrigação de entre-
gar parte de sua colheita ou executar trabalhos variados para o 
senhor, o senhor tinha como obrigação proteger o servo (Hunt 
& Sherman, 2010, pp. 12-13).

Ao observar como os feudos funcionavam verifica-se que o co-
mércio não tinha ainda sido amplamente constituído, nem existiam na 
época indícios de que haveria um forte apelo comercial entre os povos, 
já que a economia era de subsistência. Ora, sendo de subsistência, não 
havia excedente econômico, pois só há excedente quando existe sobra 
de produção, interesse pelo consumo e dinheiro circulando no mercado.

Nesse período, havia uma inexpressiva troca de mercadorias, 
devido ao pouco excesso que uma atividade poderia gerar. Exemplo disso 
era a produção de lã, cujo excedente fazia com que se incrementasse 
algum tipo de troca, ou qualquer outro bem que pudesse motivar o 
escambo (alimentos, animais, tecidos). Por outro lado, os lugares em que 
se efetuavam tais “comércios” estavam muito distantes dos campos, em 
algumas cidades ou comunas, sob as vistas das igrejas (bispos) ou dos 
nobres em seus castelos, detentores de tais “sobras”. Assim, para o acesso 
a esses locais era necessário enfrentar caminhos em péssimo estado, a 
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possibilidade de assaltos e, ainda, se submeter à cobrança de pedágios por 
parte dos nobres a título de utilização das “estradas”. Estas dificuldades 
existentes na época impediam que o comércio se desenvolvesse e criasse 
uma nova ordem econômica mundial, porém não por muito tempo.

Foi em meados do século XIV que o movimento de libertação 
dos servos no campo foi atingindo um número maior de feudos. As 
relações de produção baseadas no trabalho servil ficaram esgarçadas, 
pois os nobres cresciam em número e tornavam-se mais exigentes 
em relação aos seus hábitos de consumo, exigindo cada vez mais dos 
seus servos. Para manter o novo estilo de vida, os nobres aumentaram 
substancialmente a exploração da massa campesina. Isso gerou protestos 
dos servos, o que culminou em revoltas e na fuga para as cidades. Não é 
prematuro dizer que, assim, as cidades ganharam novos moradores, que 
não só demandavam por um comércio vivo, como contribuíram para as 
transformações do modo de produção da economia, que já assumia um 
contorno mercantilista.

O renascimento comercial foi também incentivado pelo 
contexto das Cruzadas, principalmente por voltar a aproximar o 
Ocidente do Oriente e também pelo processo de desmonte dos feudos.

Finalmente, no século XV o feudalismo estava desarticulado 
e enfraquecido, os senhores feudais perderam seu poder econômico e 
político, o renascimento passou a ser a base do capitalismo.

As Cruzadas e os efeitos para o desenvolvimento 
da economia

As Cruzadas foram as grandes responsáveis pelo desenvolvi-
mento do comércio nos séculos XI e XII, pois a movimentação dos exér-
citos por longos períodos e longas distâncias demandava quantidades 
expressivas de provisões, armas e roupas que deveriam ser vendidas às 
pessoas que se submetiam a estas guerras.

Podemos afirmar que, neste período, de certa forma, o trânsito de 
mercadorias, culturas e costumes locais do Ocidente para o Oriente e vice-
-versa, se assemelha ao que modernamente denominamos de globalização.
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Foram inestimáveis os benefícios que, no terreno cultural, re-
dundaram desse ativo intercâmbio entre o mundo árabe e o 
mundo cristão. As obras de Aristóteles, Galeno, Ptolomeu e 
mais algumas das que a Cristandade a princípio deixará de 
lado, foram lembradas pelos muçulmanos e vieram imprimir 
novos rumos aos estudos no Ocidente. Verifica-se que, depois 
de se iniciarem as Cruzadas, apareceram os grandes sábios eu-
ropeus da Idade Média, e a partir das mesmas desenvolveu-
-se o movimento intelectual e artístico que iria redundar na
Renascença (Lobo, 1976, p. 112).

As Cruzadas foram um movimento de bases religiosas e carac-
terizado pela disputa de poder, uma vez que a Igreja queria ver seu do-
mínio estendido até os lados do oriente, principalmente a Terra Santa, 
prevalecendo sobre o império árabe dominante na região. Entretanto, 
esse movimento teve também influência sobre o processo econômico, já 
que os nobres europeus, percebendo que seu poderio econômico estava 
diminuindo, encontraram nas Cruzadas uma grande oportunidade para 
“ganhar” novas terras, bem como saquear as riquezas de seus opositores.

Assim, o objetivo era a expansão do poderio econômico-
religioso-militar, com grande dominação econômica e abertura de portas 
para o desenvolvimento de um comércio nascente implementado na 
Europa, principalmente nas cidades costeiras italianas. Vale destacar que 
as cidades maiores da Europa solicitavam a abertura do comércio, que 
outrora funcionavam uma ou duas vezes por ano, em períodos mais ou 
menos regulares, atendendo, o desejo da sociedade local pelo consumo 
de novos produtos, uma vez que o comércio no oriente era, neste mo-
mento, uma prática mais intensamente difundida.

As cidades e o comércio renascentista

A cidade, em qualquer época, muito mais que um simples aglo-
merado de casas ou indivíduos, é o lugar das trocas, do comércio, das 
inter-relações de pessoas e de lugares. É o lugar para onde convergem os 
fluxos, materiais e imateriais, da sociedade (gente, riqueza, poder, saber, 
economia, entre outros).
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O desenvolvimento do comércio “nascente” ou renascentista no 
século XIV ocorreu nas cidades que destinavam incentivo à realização de 
feiras, principalmente na França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Bélgica, 
terras estas de propriedades dos nobres. Normalmente se cobrava pedá-
gio dos mercadores para circularem nessas terras, ao transportarem as 
mercadorias de um lugar ao outro. Para a realização das feiras, as taxas 
não eram cobradas. Como nas estradas por onde circulavam as merca-
dorias era comum ocorrerem assaltos, as localidades onde isso acontecia 
eram punidas severamente com a suspensão da feira. Esse fato prejudi-
cava sobremaneira a população, uma vez que as feiras tinham o objetivo 
de abastecê-la com todo tipo de suprimento. Devido ao crescimento e à 
importância econômica das feiras, as principais cidades transformaram-
-se em centros comerciais, desenvolvendo uma relação pré-capitalista na
Europa. Neste sentido, a:

Estrutura dos Mercados: Paris, tornou-se, no fim do século XIII, 
um grande centro comercial (feiras de Lendit, onde se trocavam 
os têxteis e especiarias), um vasto e rico mercado consumidor 
(cidade muito povoada, onde viviam uma corte e funcionários 
dispondo de rendas importantes) e uma praça bancária (afluxo 
de banqueiros italianos. (Antonetti, 1977, p. 103).

Nesta citação de Antonetti (1977), pode-se perceber claramen-
te o início do rompimento do padrão de troca de mercadorias baseado 
no escambo, para um novo padrão, com base na moeda, o que possibi-
litava a praticidade de a moeda substituir a troca física, o que requeria 
disposição de efetivar-se tal operação, ou seja, de se achar o produto 
necessitado e pessoas dispostas a realizar tais trocas.

Mercadorias tornaram-se valores, e, assim, a abundância de atri-
butos e qualidades que pertenciam a certa coisa passou a ser reduzida a 
uma quantidade mensurável. E a escala dessa quantidade, sem dúvida, era 
dada pelo dinheiro. A partir de tal quadro, tudo teria um preço (Backhouse, 
1951). Ao mesmo tempo, o comércio europeu passou por intensa mudan-
ça quantitativa. Em 1492, com o descobrimento da América e a chegada 
à Índia pelo Cabo da Boa Esperança, os europeus deram início aos novos 
mercados continentais, caracterizados pelo fluxo de riquezas.

Com a queda do feudo a Europa entrou em guerras e países 
divididos em Estados e principados minúsculos, com governantes ex-
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postos, não se tardou a compreender como o comércio bem organizado 
favoreceria o acúmulo de poder em detrimento dos vizinhos. Assim se 
iniciou o contrato de conselheiros para uma boa administração.

As soluções e orientações propostas por esses conselheiros ex-
cepcionalmente eram originais, muito estruturadas ou indicavam uma 
tendência promissora. Era preciso que tais pessoas fossem facilmente 
assimiladas por um soberano e apresentassem um bom resultado em 
curto prazo. Essas ideias refletiam a prática de negociantes bem sucedi-
dos e por isso passaram a ser conhecidas, dando à política um contorno 
mercantilista.

As relações financeiras e a descoberta das partidas 
dobradas

A acumulação do capital na Idade Média não era um desejo 
comum, como ocorre no contexto do século XXI. O comércio era muito 
restrito e o processo de acumulação de riquezas tornava-se mais co-
mum aos grupos de maior influência na sociedade. Inexistiam também 
os investimentos de capital, até mesmo porque estes aparecem com os 
atributos da representação monetária do dinheiro.

Na época medieval, as operações de empréstimos eram mui-
to escassas e, quando existiam, proibiam-se as cobranças de juros. A 
Igreja impunha com rigor a proibição de ganhos monetários advindos 
dos juros gerados nos empréstimos, caracterizando-se, assim, a lei da 
usura. O princípio para tal atitude era facilmente compreensível, pois 
só se emprestava dinheiro ou recursos para alguém que, de certa forma, 
sofrera algum castigo “divino”, tal como a perda de algum animal de 
trabalho, problemas na colheita de alimentos etc. O ponto básico para 
os críticos medievais da usura consiste na cobrança de juros (qualquer 
que seja a quantia) sobre um empréstimo improdutivo, ou, em outras 
palavras, a cobrança de tributos indevidos sobre um empréstimo inicial 
que não tem perspectivas de gerar lucro extra. Sendo assim, o problema 
da usura, além de econômico, também é religioso e moral. Santo Tomás 
de Aquino chegou a escrever um tratado inteiro sobre esse tema, levan-
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do em consideração o entendimento da tradição católica sobre juros e 
trocas comerciais (Le Goff, 1924).

A corrupção papal, a reforma entre os Estados católicos e a 
economia estagnada na Europa Medieval formavam um cenário negati-
vo na época, o que foi modificado com o desenvolvimento comercial,  e 
pela introdução de novas formas de controle financeiro, de importância 
fundamental para o avanço dos negociantes.

Desta forma, as relações econômicas estavam se dinamizando 
na Europa pré-capitalista. O advento das grandes feiras, que deram ori-
gem ao capitalismo comercial, serviram de incentivo aos camponeses, 
que podiam utilizar as sobras de suas produções agrícolas para venderem 
nestes mercados, com o uso do dinheiro. O camponês, trabalhador rural 
que não conhecia a utilização do dinheiro, passou nesta época a se fami-
liarizar com ele, compreendendo que quanto mais excesso de produção 
obtinha, mais moedas conseguia receber e, portanto, mais “luxo” poderia 
agregar à sua vida.

Outro fato importante nas relações financeiras foi a contabili-
dade por partidas dobradas que entrou na Europa por Gênova, vinda do 
Oriente Médio, sendo responsável pela sua difusão o franciscano Luca 
Pacioli, um gênio esquecido do Renascimento que havia trabalhado para 
negociantes e viajado em navios cheios de mercadorias com destino ao 
Chipre. Depois, em Beirute, na estação das caravanas da seda vindas da 
China e da rota das especiarias da Índia, aprendeu a arte do comércio 
e dos seus meandros (Backhouse, 1951). Para os estudiosos do período 
renascentista, essa experiência trouxe para Pacioli o conhecimento ma-
temático dos árabes.

Em seus estudos matemáticos, Pacioli detalha a contabilida-
de e o livro razão (livro de registro de movimentações financeiras). Ele 
não apresentava uma ideia original, mas a descrição mais abrangente e 
compreensível do método da partida dobrada, isto porque escreveu em 
italiano, a língua vulgar do povo e não no latim dos eruditos (Backhouse, 
1951). Essa descrição destinava-se aos homens de negócios e comercian-
tes, nem sempre instruídos além de suas próprias práticas de trabalho.

O método das partidas dobradas facilitava o cálculo do lucro 
ou do prejuízo num negócio, em qualquer momento. Ele sem dúvidas 
significou uma grande descoberta para o comércio, pois tamanho era o 
seu poder e a sua utilidade que o vocabulário da época ainda é utiliza-
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do no século XXI, como se percebe nas palavras lucro, prejuízo, débito, 
crédito. Em meio ao volume de transações comerciais, os acontecimen-
tos, ou melhor, os fatos, podiam ser momentaneamente registrados e 
convertidos em números, o que significava que o processo dos negócios 
podia agora ser submetido ao controle da matemática.

Não é exagerado dizer que o comércio se revelava a ciência mais 
avançada de seu tempo. As atividades do comércio sempre lidaram com 
números, mas, com a matemática da contabilidade de partidas dobradas 
foi possível ver seu reflexo, a compreensão do que ele significava, para 
que servia e como podia ser alterado. A difusão da contabilidade de 
partidas dobradas pela Europa antes e depois do Renascimento foi vista 
como o nascimento do capitalismo (Backhouse, 1951).

Nesse contexto, as relações financeiras foram se tornando mais 
sofisticadas. Os imóveis e demais bens de um negociante individual 
transformavam-se em haveres abstratos e dinheiro, dando origem a um 
novo sentido de patrimônio. Mercadorias viraram valores que podiam 
servir para financiar novos projetos. Outra virtude mercantilista foi a 
poupança, que era incentivada para criar capital. Assim, o capitalismo 
foi passando do livro razão para a vida cotidiana (Backhouse, 1951).

A riqueza era avaliada pela quantidade de ouro e prata. O ur-
banismo trouxe um aumento da circulação do dinheiro e do ouro, com 
qual o primeiro se equiparava. De fato, em grande parte consistiam na 
mesma coisa. Esperava-se que uma moeda de ouro ou prata que valia 
um ducado contivesse ouro ou prata no valor do ducado. Mas essa equi-
valência seria cada vez mais erodida. Moedas iriam muitas vezes pesar 
menos que seu equivalente, ou ser adulteradas com metais inferiores. 
Mas a ilusão se manteve em grande parte em benefício da população 
que gastava dinheiro e que desejava acreditar na cunhagem e continuaria 
a endossar esse tipo de valor. Muitos mercantilistas tendiam a acreditar 
que a riqueza de uma nação poderia ser medida em termos de quantida-
de de ouro ou prata que ela possuía. A alma da vida econômica residia 
na máxima de que no que uma pessoa gasta a outra ganha. O aumento 
do gasto com bens de consumo tinha um efeito revitalizante sobre ou-
tros aspectos da sociedade, levando até ao aumento da população.
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A nova divisão do trabalho

Como mencionado, a Idade Média e o Renascentismo são pe-
ríodos históricos imbricados, cujos processos econômicos foram pau-
latinamente ocorrendo, inclusive nas questões da divisão do trabalho. 
Para entender como o trabalho foi se modificando no período é preciso 
retomar os efeitos sociais provocados pela Peste Negra. Com a morte 
de uma parcela significativa da população, os trabalhadores passaram a 
receber mais pelo seu trabalho, pois a produtividade da terra dependia 
desse contingente remanescente. Em consequência, a regra elementar 
da oferta e da demanda deflagra um poder ainda não experenciado pelo 
camponês, em relação ao valor reconhecido de seu trabalho. Huberman 
(1986, p. 60), relata que “numa série de levantes em toda a Europa oci-
dental, os camponeses utilizaram esse poder numa tentativa de conquis-
tar pela força as concessões que não podiam obter”.

Não há consenso entre os historiadores sobre o que levou os 
camponeses às revoltas contra os que detinham o poder. O que se pode 
afirmar é a existência de dois pontos comuns: o primeiro aponta para os 
senhores de terra que, a fim de estabelecer novamente o controle sobre os 
camponeses, submete-os às antigas regras do trabalho. O segundo aponta 
para o camponês e sua consciência, que o conduz a lutar para conseguir 
vantagens. De qualquer forma, sejam os motivadores os senhores ou os 
camponeses, isso não evitou uma história talhada pela violência.

Por mais tentativas que fossem lançadas, os senhores de terra 
não conseguiram parar o desenvolvimento e a organização feudal acabou 
cedendo às pressões das forças econômicas. Huberman (1986) indica 
que “em meados do século XV, na maior parte da Europa ocidental, os 
arrendamentos pagos em dinheiro haviam substituído o trabalho servil, 
e, além disso, muitos camponeses haviam conquistado a emancipação 
completa”. Mas, sabe-se que esse novo paradigma (influência libertado-
ra das cidades) não chegou nas regiões distantes das vias de comércio, 
espaços em que a servidão perdurava.

Portanto, o progresso das cidades também significou um pro-
gresso na divisão do trabalho, pois “o uso do dinheiro deu aos arte-
sãos uma oportunidade de abandonar a agricultura e viver de seu ofício” 
(Huberman, 1986, p. 72). A cidade enquanto espaço dinâmico foi fa-
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vorecendo o aparecimento de algumas especializações, tais como açou-
gueiros, padeiros, fabricantes de uma miríade de coisas, o que culminou 
na abertura de negócios, como lojas. Destaque-se que agora a produção 
já atendia um mercado crescente.

Os ofícios anteriormente eram executados pelas próprias pes-
soas em suas casas ou comunidades. Por exemplo, as pessoas produziam 
a própria roupa, os móveis, os alimentos, desde o plantio até o cozimento 
desenvolviam habilidades tais como lidar com carnes, aves, etc. Destas 
habilidades surgiam os investimentos para montarem nas cidades casas 
comerciais como açougues, confecções, oficinas de confecção de móveis, 
fábricas de pães e doces, etc.

Passa-se a viver uma era pré-capitalista, sendo somente suplan-
tada pela era industrial, quando se reuniam vários artesãos num único 
lugar com o objetivo de produzir para um detentor do capital, que tam-
bém passaria a deter as tecnologias da produção.

Portanto, a nova divisão do trabalho estava estabelecida, po-
dendo se identificar plenamente que nos campos existia uma classe de 
trabalhadores rurais e produtores de alimentos e nas cidades havia um 
embrião de capitalismo comercial, que futuramente se desenvolveria de 
forma plena, em virtude da geração de excedentes econômicos. Estes 
excedentes começaram a aparecer, na medida em que os senhores de 
terras perceberam que, concedendo liberdade aos trabalhadores do cam-
po, livrando-os da servidão, davam-lhes um incentivo a mais para tirar 
maior produtividade de terras, o que gerava excedentes econômicos e 
aumentava a renda, para ambas as partes.

Estava-se a um passo do rompimento com o modelo de produ-
ção medieval, artesanal, sem relações comerciais e de valores monetários. 
As portas estavam praticamente abertas para o desenvolvimento de uma 
economia na qual o dinheiro passaria a ser o ator principal.

Identifica-se que o fim do período medieval e renascentista e a 
transição para o período contemporâneo se dá a partir do momento em 
que o trabalho dos camponeses começa a ser aproveitado nas cidades, 
berços de mercados comerciais.

Não que o camponês deixasse de ter obrigações para com seu 
senhor, nem que o trabalho manual tivesse se libertado da im-
plícita condição de perda de liberdade individual. No entan-
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to aqui reside uma das principais características da economia 
senhorial, os resultados do trabalho do camponês passariam 
a ser apropriados pelos senhores, e não mais propriamente o 
trabalho. Essa mudança na forma de o excedente econômico 
ser extraído só pode ser compreendida dentro de um contex-
to de desenvolvimento da economia, gerado pela combinação 
das transformações técnicas com o crescimento populacional. 
(Rezende, 2000, pp. 56-57).

Considerações finais

Este texto abordou, numa perspectiva histórica, ainda que 
resumidamente, os fenômenos econômicos do período renascentista. 
Trata do que foi descrito como o berço do capitalismo, ainda que se 
diga que a economia não tem um começo ou um “fundador”. Assim, o 
que se procurou fazer foi esboçar alguns fatos econômicos, revelando o 
Renascimento como um momento importante para que se desenvol-
vessem vários ramos do conhecimento, incluindo as relações do homem 
com a produção, o mercado e o trabalho.

Como bem colocado por Backhouse (1951), “o simples focar 
em ideias econômicas implica selecionar ideias passadas segundo uma ca-
tegoria moderna. Por mais que tentemos, jamais conseguiremos escapar 
por completo de nossos conceitos prévios associados às perguntas a que 
estamos tentando responder”. E o autor continua esse raciocínio quando 
afirma que “escrever a história das ideias econômicas demanda a tessitura 
de muitas histórias diferentes, exige, evidentemente, narrar a história das 
pessoas que estavam produzindo as ideias — os próprios economistas”.

O texto nos convida a pensar em como as transformações po-
líticas, religiosas, culturais e sociais do período influenciaram o pen-
samento econômico. Não obstante, é fundamental acrescentar que as 
ideias e os modos de pensar dos economistas são inegavelmente for-
mados em consonância com os momentos e contextos culturais em que 
se encontram. Retratar a economia renascentista, portanto, é retratar 
as histórias da religião, da filosofia, da navegação, da matemática e da 
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ciência, além da política, mesmo que as relações entre essas várias his-
tórias sejam complexas.

A economia renascentista, portanto, foi um aglomerado de 
acontecimentos e transições, tendo como impulso, a partir dos desejos e 
das dores do homem, desenvolver a ciência do comércio e da matemáti-
ca, o que resultou num período considerado um dos mais significativos 
da história da economia mundial.
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O renascimento da Europa como o 
réquiem de civilizações: a conquista da 

América

Marcos Tarcísio Florindo18

A conquista da América pelos povos europeus foi um mo-
mento extraordinário e quiçá irreplicável na história da humanidade. 
O contato entre duas civilizações que desconheciam a existência uma 
da outra, suas consequências irreversíveis e efeitos duradouros, marcou 
definitivamente o porvir de ambas. Como disse o célebre antropólogo 
Claude Lévi-Strauss, um continente apenas aflorado pelos homens re-
velava-se para outros, cuja marca da avidez não cabia mais no seu. Para 
os europeus o novo mundo era a confirmação de que as velhas expli-
cações, deitadas na tradição católica medieval, não cabiam mais diante 
de tantas novidades: “tudo seria questionado de novo por este segundo 
pecado: Deus, a moral, as leis. Tudo seria, de forma tão simultânea quan-
to contraditória, verificado de fato, revogado de direito”. (Lévi-Strauss, 
1996, p.70). Ainda é Lévi-Strauss que de forma definitiva demarca a 
dimensão única do acontecimento:

Nunca a humanidade conhecera provação tão dilacerante, e 
nunca mais conhecerá outra igual, a não ser que um dia, a mi-
lhões de quilômetros do nosso, outro globo se revele, habitado 
por seres pensantes. Nós ainda sabemos que estas distâncias 
são teoricamente transponíveis, ao passo que os primeiros na-
vegantes temiam enfrentar o nada (Lévi-Strauss, 1996, p. 71).

Para os europeus, estas grandes mudanças estavam inseridas em 
um movimento de maior amplitude na sociedade como um todo. Era 
mais um passo de um processo paulatino de transformação da cultura, 
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das tecnologias e da percepção do homem e da sua sociabilidade. As 
mudanças desembocavam no renascimento das artes e da ciência, mas ali 
não estancavam. A transformação continuaria convulsionando as socie-
dades, promovendo rupturas como a da reforma religiosa, do iluminismo, 
até chegar à derrocada de reis e de senhores. A conquista da América 
ratificava a nova realidade e aguçava a têmpera para novos questiona-
mentos e descobertas. O mundo parecia – parafraseando a denominação 
de um importante historiador inglês – estar de ponta cabeça!19

Para entender tais mudanças, é necessário perceber que estas 
eram o pano de fundo da imposição paulatina e irresistível de um novo 
modo de produção, revolucionário por excelência, que transformava o 
mercado em instância principal da nova organização social. Era o capi-
talismo que irrompia na Europa impondo novidades, tais como as novas 
relações de produção demarcadas pela demanda da rentabilidade, do as-
salariamento, da propriedade privada, da transformação da mercadoria 
em mediadora fundamental das relações sociais. A mudança econômica 
requeria o rompimento das fronteiras da sociedade e da cultura da época, 
apontando para outra interpretação do homem, do mundo, das coisas. 
Nas palavras do sociólogo brasileiro Octávio Ianni, tratava-se da neces-
sária ruptura histórica e epistemológica promovida pelo que convencio-
nou chamar-se de modernidade: “cabe reconhecer que a modernidade 
se inaugura com os grandes descobrimentos marítimos, a renascença e 
a reforma protestante, sem esquecer a relevância do Novo Mundo em 
contraponto com Velho Mundo” (Ianni, 2000, p. 6). É neste sentido 
que podemos afirmar das relações que existiram, mesmo sem contato 
ou consciência, entre os autores da renascença, como Giordano Bruno, 
Galileu e Francis Bacon e os exploradores navegantes, com Colombo, 
Vespúcio e Vasco da Gama. Embora motivados por questões diferentes, 
estes colaboraram, cada qual a sua maneira, para a nova tessitura do 
mundo de então, definitivamente marcado pelo desmonte de todas as 
crenças petrificadas pela tradição.

No velho continente a revolução proporcionada pela descoberta 
da América prosperava conforme a demanda da integração das diversas 
regiões à nova realidade econômica. Para as comunidades no epicentro 
das transformações, impelida à navegação pelo mar aberto pari passu à 

19  Refiro-me `a obra de referência de Chistopher Hill sobre a revolução inglesa: HILL, Cris-
topher. O mundo de ponta cabeças: ideias radicais durante a revolução inglesa. São Paulo: Cia 
das Letras, 2007.
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saciedade dos mercadores, a conquista da outa terra e do outro homem, 
ao mesmo tempo em que rompia com os dogmas estabelecidos da cris-
tandade medieval, repunha a necessidade dos controles da religião e da 
salvaguarda das tradições. A novidade, que referendava a ciência e seus 
instrumentos, acendia, ao mesmo tempo, as fogueiras do Santo Ofício. 
Nos círculos cultos discutia-se o que eram estes novos homens, ditos 
“selvagens”: seriam originários das tribos perdidas de Israel ou descen-
dentes desconhecidos de Adão e Eva? Entre o paraíso perdido de uns e 
o inferno tropical de outros, perguntava-se se estes eram realmente ho-
mens ou simples animais, passíveis da utilização como bestas de carga.
Entremente a disputa dos defensores da catequese amansadora, contra
os pregadores da escravidão cruenta e aberta, a existência do outro ensi-
nava a todos sobre si mesmos.

O encontro com civilizações em processo diverso de desenvol-
vimento cultural e tecnológico forneceu ao europeu uma percepção nova 
sobre a história e seu movimento. O indígena, em aparente estágio de in-
ferioridade tecnológica, confirmava ao branco a imagem do seu passado. 
A leitura do tempo desde então agregou o passado como outro tempo, 
modificando o próprio sentido do presente e abrindo uma nova relação 
como o futuro. A história compromete-se com o progresso e este, cada 
vez mais irresistível, confirma a própria percepção nova da história.

Um exemplo pode ser dado observando um dos campos de 
conhecimento mais impactados pelas mudanças da economia e da cul-
tura, a filosofia política. É fato por demais conhecido e estudado que a 
imposição do modo de produção capitalista requisitou transformações 
efetivas no campo do poder, exigindo a criação de novos arranjos e a 
remodelação das instituições políticas, caso do surgimento do próprio 
Estado moderno. A demanda por um novo concerto do poder, mais 
distante de Deus e mais perto dos homens, pode ser considerada uma 
das questões fundamentais do renascimento. O desafio posto ao poder 
e às instituições da política eram a loucura de Erasmo de Roterdã e a 
utopia de Thomas Morus, mas é em Nicolau Maquiavel que o novo ló-
cus das relações de força e submissão se expressa com nitidez. Se com o 
autor florentino as concepções de virtù e de fortuna ganham uma nova 
conotação e celebram a política, tornando-a definitivamente histórica, 
universal e liberada da religião, a construção da narrativa e a citação das 
fontes históricas, pelo autor, ainda estava pautada por uma percepção 
menos moderna das relações entre o espaço e o tempo.
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Aqui não tenho a pretensão de elaborar uma crítica a um au-
tor fundamental do pantheon científico. Pelo contrário, coloco-o no seu 
tempo e ressalto suas celebradas virtudes, sobretudo a de inaugurar uma 
nova visão sobre o mundo, de romper com a cultura do seu tempo, isto 
sem deixar dela pertencer. Nunca é demais lembrar que O príncipe, obra 
principal do autor fundador da ciência política, foi escrita em 1513. O 
impacto da conquista da América ainda estava distante do imaginário 
florentino e, devido a isto, percebe-se que o autor, inovador ao utilizar a 
história como fonte para suas pesquisas, usa-a ainda em uma cronolo-
gia que aproxima os tempos e os homens do passado e do presente. Na 
sua narrativa, o momento de Tito Lívio, dos Césares, dos Bórgias e dos 
Médicis parece estar mais próximo no tempo e nos costumes do que 
na percepção dos historiadores posteriores. É obvio que o mundo de 
Maquiavel era menor do que seriam cem anos depois da consolidação 
da expansão europeia, assim como parece usual que as fontes da história 
romana fossem tratadas por um autor florentino como frutos de uma 
cultura comum. No entanto, é necessário contemplar o fato de que a his-
tória moderna, com sua leitura diacrônica dos acontecimentos, mais ou 
menos ordenadas por uma cronologia que contempla um princípio de 
desenvolvimento, de “progresso”, ainda não está consolidada nos tempos 
do célebre autor florentino. Mesmo numa perspectiva mais fatual da 
interpretação da realidade, como requisita a história, a visão moderna do 
mundo e dos povos foi legado do encontro com o outro, proporcionado 
pela descoberta da América e pela conquista destas terras e de suas gen-
tes – as quais, por parecerem estar em outro tempo, distante e diferente, 
faziam repensar as distâncias e o próprio tempo.

Se nos tempos de Maquiavel esta percepção ainda não está ple-
na, nos autores posteriores esta se confirma como uma certeza e mesmo 
como uma fé – ou desconfiança – da nova noção de progresso. No cam-
po da filosofia política, um conceito que demonstra a cabal mudança 
na percepção de história, do homem e mesmo do mundo é a noção do 
contrato social. Este, sob as concepções diferentes que lhe deram auto-
res como Thomas Hobbes, John Locke ou Jean Jacques Rousseau20, é 
igualmente referente ao imaginário europeu transformado pelo contato 
com os indígenas americanos. O contrato social estabelece a passagem 

20  Para uma breve diferenciação do conceito de contrato social utilizada pelos autores citados, ver 
WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. v.1. São Paulo: Ática, 1992.
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do estado de natureza, da vida selvagem para o estado civil, ou a socie-
dade. Foi o encontro com este outro, percebido então como pertencente 
a outro tempo, que corroborou a elaboração como tal dos conceitos de 
estado de natureza e de contrato, que por sua vez inaugurou novos prin-
cípios para entendimento de termos tais como civilidade e mesmo hu-
manidade. Em autores como Rousseau, a referência ao “selvagem” para a 
composição da ideia de estado de natureza, é por diversas vezes explícita, 
como neste trecho do famoso Discurso sobre a origem e o fundamento 
da desigualdade entre os homens: “o exemplo dos selvagens, que foram 
quase todos encontrados neste ponto, parece confirmar que o gênero 
humano era feito para permanecer sempre nele, que tal estado é a verda-
deira juventude do mundo” (Rousseau, 1993, p. 189).

Nunca é demais lembrar que a noção de contrato social servia 
também a outras metáforas, sobretudo em uma sociedade em transfor-
mação devido à crescente mercantilização das relações sociais. O con-
trato exprimia o novo fundamento para as relações de produção e para 
a produção das relações de poder. Era uma marca do princípio de rela-
cionamento “cortês” que devia ordenar as negociações de compra e de 
venda e seus conflitos21. No entanto, para os ditos selvagens da América 
em suas relações com os colonizadores, não valeram as regras do con-
trato moderno. Pelo contrário, o que valeu foi o saque, a escravidão e o 
genocídio como forma habitual de contato e mesmo de controle social, 
prática inerente à ocupação dos seus territórios pelos povos europeus.

Não se sabe ao certo quantos índios habitavam as Américas no 
momento do descobrimento europeu. As estimativas da quantidade de 
população indígena variam de oito até cento e vinte milhões de pessoas. 
Os números do extermínio também são incertos. Calcula-se que em 
1650, portanto cento e cinquenta anos após os primeiros contatos, a 
despopulação do continente atingiu a ordem de ¼ do total de viventes. 
Outros dizem que a mortandade atingiu 95% da população (Cunha, 
1992, p. 14). Em meio à terrível destruição das populações pelas doen-
ças, guerra e escravidão, alguns relatos primevos do contato permitem 
recompor a diversidade de opiniões e mesmo de posições dos diversos 
grupos sobre a chegada e a convivência compulsória com os coloniza-
dores europeus. Tais relatos, por vezes escritos pelos próprios coloni-

21  Sobre o assunto, ver ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. 
v.1 Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
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zadores, evidenciam mais que as percepções dos seus autores sobre a 
natureza – perversa, pagã, pura, inocente, bestial, entre outros devaneios 
– dos índios. Estes avisam também das possibilidades de negociação,
dos processos de submissão e de resistência desempenhados por estas
populações. São documentos imprescindíveis para a reconstrução desta
história, perdida junto com o extermínio físico e moral destes povos e
de seus conhecimentos.

A civilização asteca do México, com seus astrônomos, sacerdo-
tes e engenheiros, foi certamente tomada pelo assombro diante da novi-
dade dos exploradores. A estupefação diante da surpresa tornou-se uma 
chave de interpretação usual para entender a derrocada desta potente 
civilização diante de poucos espanhóis liderados por Hernán Cortez – 
não é demais lembrar que a capital asteca, Tenochtitlán, era cinco vezes 
maior que Madri e tinha o dobro da população de Sevilha, cidade mais 
populosa da Espanha de então22. O sinal de um tempo de mudança con-
firmava-se nos presságios da volta do Deus Quetzalcoátl, o senhor do 
leste, a “serpente emplumada”, divindade da renovação dos tempos. Este 
deus, que em certas tradições dizia estar representado por um homem 
branco e de barba, foi em um primeiro momento confundido com o 
ambicioso Cortez, o que para alguns autores facilitou a submissão desta 
poderosa civilização aos conquistadores. Afinal, o que pode esperar um 
povo que luta uma guerra contra o exército de uma divindade temida e 
adorada? Os equipamentos bélicos dos europeus, completamente des-
conhecidos, corroboravam a origem extraterrestre dos estrangeiros. Sua 
presença era a derrocada dos tempos. Conforme o vivo relato do autor 
uruguaio Eduardo Galeano:

Os indígenas foram derrotados pelo assombro. O imperador 
Montezuma recebeu, em seu palácio, as primeiras notícias: uma 
grande colina andava mexendo-se pelo mar... muito espanto 
lhe causou ouvir como dispara um canhão, como ressoa seu 
estrépito, como derruba as pessoas; e atordoam-se os ouvidos. 
E quando cai o tiro, uma bola de pedra sai de suas entranhas 
e vai chovendo fogo. Os estrangeiros traziam veados nos quais 
montavam e ficavam da altura do teto... Montezuma acreditou 
que era o deus Quetzalcoátl que voltava, oito presságios ha-
viam anunciado pouco antes o retorno... o deus Quetzalcoátl 

22  Sobre o assunto, ver GALEANO, 1980, p. 27.
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tinha vindo pelo leste e pelo leste tinha ido: era branco e bar-
budo... os deuses vingativos que agora regressavam para saldar 
contas com seu povo traziam armaduras e camisas de malha, 
escudos brilhantes que devolviam os dardos e as pedras; suas 
armas disparavam raios mortíferos e escureciam a atmosfera 
com fumaças irrespiráveis (Galeano, 1980, p. 28-29).

É certo que a tecnologia bélica europeia, da pólvora, dos arca-
buzes e dos canhões, foi fator importante na derrocada dos povos autóc-
tones do continente – que desconheciam o ferro – cumprindo também 
este papel de guerra psicológica, conforme explicitada na citação acima. 
No entanto, a moderna pesquisa antropológica vem questionando as 
interpretações que baseiam as vitórias militares dos conquistadores ex-
plicando-as pela mea culpa dos povos indígenas. O fato é que estes re-
latos do extermínio são tributários de uma narrativa dos vencedores, de 
padres que acompanhavam as companhias e de relatórios de comandan-
tes para el Rey, onipotentes divulgadores da supremacia civilizacional 
europeia. Para autores como Todorov:

No princípio do século XVI o México não é um Estado homo-
gêneo e sim um conglomerado de populações dominadas pelos 
astecas de Tenochtitlán, dominação recente e frágil em alguns 
casos. Ademais, frequentemente as relações entre as populações 
vizinhas são hostis. Daí que a chegada dos espanhóis provoque 
uma série de reações contraditórias, as quais, consideradas em 
sua totalidade, favorecem Cortez (Todorov, 1993, p. 52).

A conquista da América revela também a face obscura do des-
pontar da modernidade na Europa. A colonização e suas campanhas de-
sembocaram na imposição de práticas políticas, econômicas e culturais 
pré-modernas nas novas terras conquistadas, como a guerra contra o pa-
ganismo e a escravidão dos vencidos. Os índios americanos – e também 
os negros da África – pagaram a conta do progresso. No entanto, estas 
vítimas jamais se tomaram como tal. Nas explicações mitológicas de di-
versos povos brasileiros sobre a gênese do contato com o branco, o fato 
ocorreu menos por fatalidade e mais pela ação dos próprios indígenas, 
ratificando, segundo Manuela Carneiro da Cunha, o seu papel como 
agente da própria história.
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O homem branco é muitas vezes, no mito, um mutante indí-
gena, alguém que surgiu do grupo. Frequentemente também 
as desigualdades tecnológicas, o monopólio de machados, es-
pingardas e objetos manufaturados em geral, que foi dado ao 
branco, deriva, no mito, de uma escolha que foi dada aos ín-
dios. Eles poderiam ter escolhido e se apropriado desse recur-
so, mas fizeram escolhas equivocadas. Os Krahô e os Canela, 
por exemplo, quando lhe deram a opção, preferiam o arco e a 
cuia à espingarda e ao prato... os Waurá que não conseguem 
manejar a espingarda que lhes é oferecida em primeiro lugar 
pelo sol, os Tupinambás setecentistas do Maranhão cujos an-
tepassados teriam escolhido a espada de madeira... O tema 
recorrente que saliento é que a opção, no mito, foi oferecida 
aos índios, que não são vítimas da fatalidade, mas agentes do 
seu destino (Cunha, 1998, p. 18).

O contato de civilizações promoveu profundas rupturas no 
sentido do tempo e da história dos seus protagonistas. Nunca mais se-
ria a mesma a Europa e jamais podemos recobrar como era a América. 
Uma verdadeira ruptura foi a conquista, com seus traços típicos de revo-
lução e de reação, de epopeia e de tragédia. Para encerrar comento uma 
história citada por Claude Lévy-Strauss, ainda acerca do assombro dos 
primeiros contatos. Diz o antropólogo que, na Espanha, os monges da 
Ordem de São Jerônimo, afamados intelectuais da igreja, elaboraram 
uma “verdadeira pesquisa sócio psicológica concebida com os mais mo-
dernos padrões” e submeteram os colonos a questionários para verificar 
se os índios seriam capazes de viver como bons cristãos, por conta pró-
pria, “tais como os camponeses de Castela”. Os resultados foram nega-
tivos para esta possibilidade e os padres concluíram que era melhor “os 
índios tornarem-se homens escravos do que se manterem como animais 
livres”. No mesmo momento, em Porto Rico, os índios, com o intuito 
de confirmar a origem dos brancos, esmeravam-se em caçadas ao redor 
dos fortes e vilarejos, matando os capturados por imersão e verificando 
a putrefação de seus corpos. A conclusão de Lévy-Strauss é instigan-
te. Lembra que os europeus invocavam as ciências sociais, enquanto os 
índios recorreram às ciências naturais. Enquanto os brancos confirma-
vam que os índios eram animais, os índios os tomavam como possíveis 
deuses. Na palavra do próprio autor: “em nível idêntico de ignorância, 
o último procedimento era, com certeza, mais digno de homem” (Lévy-
Strauss,1996, p. 72).
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Brasil renascentista:  
a influência judaica na colonização

Lincoln Amaral23

Reino de medo, de guerra...
De silêncio, de resignação...

Sob a doutrina do livro de mentiras...
Arrastando pelo caminho os pecadores...

Guiados igual rebanho...24

A colonização do Brasil no contexto do 
Renascimento 

Quando avaliado por meio de moldura histórica clássica, 
o Renascimento foi um longo e difícil ritual de passagem do perío-
do Medieval ao Moderno, no qual se buscou valorizar o humanismo.
Didaticamente circunscrito entre os séculos XIV ao XVI, de forma gra-
dual, esse movimento negou a mentalidade dominante na Idade Média
e fez renascer no espírito humanista - a partir de uma releitura estética e
filosófica das tradições greco-romanas - as Artes, as Ciências, a Política,
os meios de produção e as relações comerciais, que haviam ficado prati-
camente congeladas nos séculos anteriores devido à hegemonia mono-
lítica do Clero.

Tal cenário suscitou o embate, nos vários ramos do conheci-
mento humano, entre uma visão Medieval supostamente obscurantista, 
em oposição aos novos paradigmas das luzes do conhecimento racio-
nalista que eclodiram desse momento histórico. Nesse capítulo, em vez 
de nos fixarmos no renascimento propriamente dito, vamos focalizar, 

23  Lincoln Amaral é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo – IFSP - Campus São João da Boa Vista. Graduado em Biologia, Mestre em Melhora-
mento Genético e Doutor em Literatura pela USP. E-mail: lincolnbio@superig.com.br
24  Trecho da música A Nossos Mártires. Autor – China.
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por meio de elementos do processo de conquista da América, e mais 
especificamente do Brasil, o maior feito da época, o quanto é necessário 
relativizar o binarismo luz/treva para designar os períodos medieval e 
renascentista. Houve e há sempre luz e treva. Para demonstrar essa tese, 
faremos uma breve discussão acerca das etnias Ibéricas que iniciaram o 
processo de colonização do Brasil, uma vez que o descobrimento do país 
se deu no contexto do Renascimento.

Sobre esse assunto, o que aprendemos na escola por meio dos 
pressupostos explicitados na história oficial? Aprendemos que essa ma-
triz étnica europeia era formada, em sua grande maioria, por portugue-
ses católicos “degredados” (esse último termo sugere ladrões, assassinos 
e outros tipos de criminosos). Apenas isso e ponto final. Essa ótica, pela 
qual a historiografia tradicional brasileira apregoa o tópico em questão, 
é incompleta e descontextualizada. Para entendê-la em perspectiva mais 
ampla, é preciso perscrutar alguns aspectos inerentes ao processo civili-
zatório da Península Ibérica.

Os judeus Sefaraditas e a Península Ibérica

No mínimo há mil anos a.C., portanto, há mais de três milê-
nios, os Sefaraditas25 já viviam na Península Ibérica. A migração judaica 
para essa região aconteceu em parceria com as navegações fenícias. A 
hipótese hoje mais aceita professa que essa saga migratória se iniciou 
quando o rei Salomão mandou buscar mármore e madeira na Ibéria, 
na época em que o primeiro templo de Israel estava sendo construído. 
O monarca necessitava dessas matérias-primas, de refinada bricolagem, 
para edificar o monumento de profunda pertença ao povo Hebreu.

Passados alguns séculos, principalmente no período das gran-
des diásporas judaicas, milhares de famílias das tribos de Judá e de Israel 
foram deportadas da Palestina para povoar a Península. Logo ao raiar da 
era cristã, esse local já era governado pelos romanos.

25  Termo usado para se referir aos descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. 
A palavra é extraída de vocábulo hebraico utilizado para designar a Península Ibérica. Tal grupo 
adotava em sua vida comunitária a língua sefardi, também chamada de “ladino”, o hebraico 
como língua litúrgica e o espanhol ou português no contato com os gentios.



71

Nessas antiguidades longínquas houve ferozes lutas pelo poder 
que foi sendo exercido sucessivamente pelos vencedores. Após trucidar 
os romanos, os visigodos dominaram a Ibéria dos séculos VI ao VIII 
d.C. Esse povo era de origem germânica. De início, os bávaros cultua-
vam o paganismo, mas depois aderiram ao catolicismo.

Fruto dessa conversão, a hostilidade contra os Sefaraditas re-
crudesceu. No ano 613 d.C., foi produzida uma das primeiras legisla-
ções antissemíticas da Península. Não tinha para onde fugir, a conversão 
forçada dos judeus ao catolicismo foi exigida no fio da espada.

Assim, com base em princípios estritamente religiosos, a socie-
dade foi dividida em dois grupos: o dos cristãos-novos recém-conversos 
por coação, que perderam grande parte dos seus direitos civis, o dos 
cristãos-velhos, com plenos direitos, uma vez que eram considerados 
católicos legítimos de nascença e estirpe.

Restaram aos Sefaraditas duas possibilidades fatais: assimilação ou 
extinção. Como marcas tangidas nos animais, os cristãos-novos foram obri-
gados a usar vestuários que os distinguisse dos demais. Havia um tipo de 
chapéu em forma de cone que os identificava com a bruxaria, aumentando 
o estigma social contra eles.

Métodos de assimilação à cultura hegemônica se tornaram po-
lítica de Estado. Visando esmagar a tradição judaica, abriu-se a sucção 
ao bueiro da religião oficial. Crianças pequenas, filhos de famílias con-
denadas como judaizantes, eram levadas para serem criadas em lares de 
cristãos-velhos. O casamento endógeno entre cristãos-novos foi pros-
crito por muito tempo.

Formas de aniquilação se repetiram na história. O Santo Ofício 
inventou os primeiros fornos crematórios que vieram a inspirar mais 
tarde os nazistas. A perseguição se acentuou com as leis de pureza de 
sangue da Inquisição espanhola. O apogeu desse genocídio programado 
ocorreu no Holocausto.

Houve, porém, um tempo de certo alívio para os Sefaraditas. 
Após lutas sangrentas, no ano 711 d.C., os visigodos foram derrotados pela 
invasão islâmica. A partir daí a Ibéria foi dominada pelos árabes muçulma-
nos por mais de 850 anos. Nesse período os judeus tiveram liberdade para 
exercer sua religião e cultura, embora fossem obrigados a pagar pesados 
impostos ao governo.
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A conversão forçada dos cristãos-novos durante o 
Renascimento

Em 1492, fase incipiente do Renascimento, os reis católicos 
Fernando e Isabel de Castela, rechaçaram os muçulmanos da Península 
Ibérica. Pouco depois, expulsaram os judeus do território espanhol. 
Grande parte deles migrou à fronteira mais próxima de Portugal.

Quatro anos depois, o país lusitano obrigou o batismo forçado 
dos Sefaraditas ou seu exílio sem recursos, uma vez que foram espolia-
dos. Mais uma vez um enorme contingente de judeus se viu obrigado a 
tornar-se cristão-novo.

Imagine você ter que se fazer de camaleão, com o risco per-
manente de ser denunciado em suas crenças encobertas. Criou-se uma 
ambivalência inerente à condição judaica. A de preservar a cultura clan-
destina no refúgio secreto do lar, e ter simultaneamente que apresentar-
-se ao público externo como fervoroso cristão praticante.

Isso tudo transcorreu no mesmo período do nascimento do 
Brasil, época em que as fogueiras inquisitoriais europeias estavam no 
auge. Essa situação opressiva estimulou o messianismo hebreu. A recém-
-criada colônia americana criou nos cristãos-novos ibéricos a ilusão de
que ela poderia se tornar uma nova Canaã.

Bastaria desta feita atravessar o Oceano Atlântico, como o Mar 
Vermelho de outrora, para chegar a uma terra santa de onde minaria o 
mel e o leite. Portugal utilizou-se espertamente do degredo massivo dos 
cristãos-novos. Foi uma forma barata e eficiente de colonizar do Brasil, 
ação que era inclusive considerada saneadora para o povo ibérico.

Cristãos-novos na colônia ultramarina

Assim, milhares de cristãos-novos de origem Sefaradita vieram 
ao Brasil nas naus de Pedro Álvares Cabral. Consta que um deles, inclusive, 
nomeou a constelação do Cruzeiro do Sul. Outros representantes do povo 
da nação, liderados por Fernando de Noronha, arrendaram a recém-colô-
nia. Eles exploraram com êxito a nossa primeira commoditie: o pau brasil.
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A história das etnias que formaram o povo brasileiro ficou velada 
por séculos. A herança ibérica, uma das raízes migratórias maiúsculas do 
processo civilizatório nacional, era constituída oficialmente por esmaga-
dora maioria cristã, se não a sua totalidade.

Mas isso é factível quando consideramos os cristãos-novos que 
chegaram ao Brasil? Quantos deles mantiveram sua herança religiosa e 
cultural judaicas? Como se deu a assimilação desse grupo à cultura he-
gemônica do país? É possível falar em cultura hegemônica numa colô-
nia habitada por indígenas, africanos e cristãos-novos? Como aconteceu 
o sincretismo dessas etnias, convertidas à religião católica?

São questões não abordadas em sua plenitude pela historiografia 
oficial que conta igual ao canto da sereia. Moral da história: o Brasil não 
reconhece seus grupos fundadores. Como fica a autodeterminação de um 
povo que não conhece a sua origem?

Pois bem: quem nasceu primeiro o ovo ou a... Mal comparan-
do, acontece mais ou menos como nessa história da galinha. Os judeus 
estão na Ibéria há mais de três milênios. Eles se imiscuíram de tal modo 
na comunidade luso-espanhola, que fica difícil dizer se Portugal formou 
a identidade judaica Sefaradita ou foi o contrário. Nesse caso, vale res-
saltar que essas duas hipóteses provavelmente são válidas.

Também, por razões semelhantes, pode-se estabelecer um ra-
ciocínio reverso ao estabelecido: está errado tentar descobrir quem des-
cende de sangue judeu no Brasil, mas sim quem não descende... Para 
esclarecer essa premissa precisamos retomar o fio do processo de colo-
nização brasileiro.

Muitos cristãos-novos se converteram de fato ao catolicismo, 
com afastamento completo de suas raízes judaizantes. Por isso, ao longo 
da história, surgiu um fenômeno chamado protojudaísmo. Esse termo se 
refere à existência de pessoas que, por descendência genética, pertencem 
em algum grau à etnia judaica, embora ignorem essa origem. É isso exata-
mente o que ocorre no Brasil, há uma quota enorme de protojudaísmo em 
nossa população.

Nos primeiros dois séculos de colonização, cerca de cem mil 
portugueses, formados por esmagadora maioria de homens, vieram ao 
Brasil. Quase metade dessa população branca inicial era de cristãos-no-
vos, ou seja, de judeus que foram conversos à força. Aqui eles encontra-
ram mais de três milhões de índios. Outros milhões de escravos negros 
africanos foram traficados para cá.
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Dados suplementares do caldeirão étnico nacional

A panela étnica brasileira começou a cozer seu molho espesso 
principal com esses ingredientes. Como não existe pecado do lado de-
baixo do Equador, homens portugueses fizeram filhos nativos com índias 
e negras. Essa mistura medrou principalmente pelo amor da servidão. 
Talvez consentido em alguns casos, entre os senhores lusitanos, cristãos-
-novos ou não, e as suas servas.

Porém, nesse caldeirão em que se cozia o barro brasileiro, ou-
tros ingredientes foram sendo adicionados. Com o tempo, os mestiços 
se misturaram ainda mais com várias outras etnias que também imigra-
ram ao Brasil.

Ok. Congele tudo, depois de cinco séculos imagine um caldo 
tão grosso e diluído, como o atual, onde não dá mais para saber qual foi 
a contribuição genética precisa de cada etnia hibridizada nessa mistura. 
Essa é uma teia intrincada e quase sem saída para o pesquisador. Basear-
se apenas na parca documentação disponível sobre o assunto produziria 
dados pouco confiáveis, incompletos e muito subjetivos.

Luzes ao problema: a técnica do DNA-étnico

A resposta atual a esse problema pode ser dada pela tecnolo-
gia do DNA étnico. De forma simplificada, essa técnica baseia-se na 
extração de DNA de uma pessoa-problema que se quer investigar. O 
material genético em questão é posteriormente mapeado e comparado a 
bibliotecas genéticas primevas da humanidade.

Quem gaba o sapo é a jia. Tem gente que é sapo e gente que é 
jia, DNA gente-sapo e DNA gente-jia. Os ancestrais do DNA gente-
-sapo viviam, por exemplo, na Pérsia; enquanto os do DNA gente-jia,
em Roma. Se extrairmos o DNA do gente-sapo, comparando-o com as
bibliotecas genéticas existentes, podemos identificar datas e etnias de
que vieram o pai, do pai, do pai, do pai... do pai do gente-sapo, até che-
gar ao primeiro pai de todos, chamado DNA Adão. E também a mãe,
da mãe, da mãe, da mãe... da mãe do gente-sapo, até chegar a primeira
mãe de todos, chamada DNA Eva.
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Assim pode-se descobrir de qual região geográfica e grupo ét-
nico se originaram os “pais” e “mães” de certo tipo de genoma testado, 
no ano de 1.500 d.C., ou no ano 2.300 a.C. Ainda é possível recuar mais 
atrás, nas figuras pré-históricas que geraram uma dada pessoa-proble-
ma. Poder-se-ia afirmar sem ufanismo, que hoje é plausível ler a letra de 
Deus escondida embaixo da arqueologia genética humana.

Algumas pesquisas brasileiras atuais, ainda restritas a um nú-
mero relativamente pequeno de amostras, revelam um teor de herança 
genética judaica muito significativa na ascendência das comunidades 
investigadas. Porcentagens que variam de 20% a 35% já foram obtidas 
em alguns ensaios.

O protojudaísmo no Brasil

Assim, há uma quota representativa de protojudaísmo na po-
pulação nacional, fato esse que corrobora a tese velada pela amnésia que 
acometeu a historiografia clássica brasileira. Várias outras pesquisas, em 
curso ou já praticamente concluídas, se aproximam de respostas mais con-
clusivas sobre essa questão. É incrível que um trabalho tão relevante como 
esse fique dormindo nas bibliotecas universitárias, lido apenas por um 
número restrito de pesquisadores que cabem num fusca. Tem muita coisa 
boa que deveria sair do habitat ensimesmado da universidade. Sair para 
ampliar sua abrangência onde ela mais interessa. Nadar no mar aberto da 
sociedade e ter acesso ao conhecimento de um público mais geral.

Embora a grande maioria do povo ainda desconheça, os portu-
gueses nos transmitiram, além da cultura, o seu DNA de representativa 
origem judaica. Essa origem étnica, ignorada quase completamente pela 
história oficial, foi legada a caboclos, mulatos e aos não mestiços de 
nosso país. Ela deve abranger um contingente de dezenas de milhões 
de brasileiros.

Em meados do século XX, políticas de imigração racistas ten-
taram “embranquecer” o Brasil, dificultando a entrada de várias etnias, 
inclusive a judaica. O conhecimento das nossas verdadeiras origens po-
deria ter evitado muito sofrimento e ampliado nossa solidariedade às 
vítimas do Holocausto.
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A educação e a formação do ser humano 
no Renascimento

Camila Petrucci dos Santos Rosa26

Marcela de Moraes Agudo27

Introdução

O Renascimento foi um período da história, compreendido 
entre 1300 e 1700, que passou pelas transformações do século XIV até 
o XVI na Europa. Este período se revelou extremamente significativo
para humanidade, pois influenciou a trajetória do ser humano, com suas
características e influências, até a contemporaneidade

Também é compreendido, em diversos momentos, como o mo-
mento de passagem processual da Idade Média para a Idade Moderna.

O presente capítulo tem o objetivo de refletir sobre as mudanças 
que o Renascimento proporcionou à formação do ser humano, a partir da 
Educação. Buscamos entender como o surgimento de uma nova visão de 
mundo trouxe novas compreensões acerca da educação e de aspectos que 
a envolvem, como o ensino, a aprendizagem, os métodos, as didáticas e 
também os conteúdos.

Para isso, contextualizaremos alguns debates políticos, econômi-
cos e sociais que influenciaram as relações e ações humanas, em múltiplos 
setores. A infância e sua compreensão foram focalizadas pelo pensamen-
to renascentista, transformando a maneira de entender a criança e seu 
papel na sociedade, fato que contribuiu para as mudanças educacionais.

Neste sentido, traremos alguns pensadores que tiveram um pa-
pel significativo no pensamento educacional, indicando suas principais 
contribuições e ideias em relação à educação. Assim, poderemos perce-
ber que o Renascimento foi bastante relevante na história da humani-
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dade e, mais especificamente, na formação do ser humano, pois propor-
cionou novas concepções de mundo, de educação, a partir do florescer 
científico e humanístico da época.

Podemos começar a discutir a educação a partir do declínio da 
Idade Média. A crise do sistema social e econômico do feudalismo, por con-
ta das atividades mercantis tomarem cada vez mais o interesse e a ocupação 
das pessoas, faz com que se note uma mudança em busca de uma maior 
racionalidade técnica da população em suas atividades. Diferentemente da 
Idade Média, em que a educação estava completamente ligada à forma-
ção de um bom cristão, no período do Renascimento, e posteriormente na 
Idade Moderna, começam movimentos educativos no sentido de formar 
um ser humano técnico, intelectual e também cidadão (Cambi, 1999).

O pensamento medieval, guiado pelas normas da Igreja católica, de-
finia o fazer ciência da época, seus métodos, temas e conteúdos, e também o 
modo de as pessoas se relacionarem em sociedade: de maneira mais passiva, 
temerosa, em que o religioso, representante da Igreja, impunha uma ligação 
do terreno com o divino. Por outro lado, na Baixa Idade Média, os mercadores 
dos burgos (burgueses) traziam a noção de indivíduo e novas possibilidades.

Assim, naquele período, abriu-se mão de uma filosofia, 
uma ciência e uma educação escolástica, com base em São Tomás de 
Aquino, para se adentrar numa perspectiva laica, de maneira processu-
al. Enquanto a universidade medieval foi constituída como espaço de 
formação principalmente de estudos teológicos, com o Renascimento, 
as universidades passaram a se propagar por toda a Europa, e a dialética 
na perspectiva aristotélica era utilizada como método de ensino. O livro 
teve seu papel de destaque, tornando-se um importante instrumento de 
estudos naquele momento (Cambi, 1999).

Neste sentido, o Humanismo foi se definindo como um processo 
de laicização da compreensão da vida. Essa concepção abalou o monopólio 
dos saberes que anteriormente era controlado apenas pela Igreja, dando 
espaço e valorizando a razão e a análise de evidências empíricas. O ser hu-
mano passou a ser colocado como investigador da natureza por excelência, 
buscando também a harmonização entre o conhecimento da cultura clássi-
ca antiga e as novas descobertas. Há uma nova atitude perante a vida, com 
incentivo à pesquisa, tanto no âmbito cultural como no científico. 

Cambi (1999) mostra que, com o período Renascentista, também 
houve uma revolução pedagógica, pois a organização dos saberes passou a ser 
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laica, com maior mobilidade para a cultura e a vida social. O surgimento da 
imprensa, mais especificamente, da tipografia em tipos móveis por Johanes 
Gensfleisch von Gutenberg, acabou por colaborar significantemente para 
o acesso aos livros, ao conhecimento e à própria comunicação. Foi possível
desta maneira haver uma expansão das ideias e da cultura humanista.

Manacorda (2002, p. 177) revela que, dentre as diversas polê-
micas que o Humanismo trouxe, também enfrentou e foi contra “[...] o 
uso servil dos manuais e dos compêndios, as metodologias obsessiva-
mente repetitivas e a disciplina sadicamente severa”. O autor também 
coloca que houve bastante resistência e a persistente mentalidade tradi-
cional considerou a postura humanista como corrupção moral.

Manacorda (2002) é um dos mais categóricos defensores das 
mudanças e considera que a pedagogia humanística, principalmente a ita-
liana, se dedicou à formação do ser humano, por meio da leitura de livros, 
com um apreço à arte literária e à poesia. A relação entre mestre e discí-
pulo também envolvia atividades lúdicas e o desenvolvimento corporal.

Reforma e Contrarreforma

No início do século XVIII, a Reforma Protestante foi um mo-
vimento político e religioso, pois com a autonomia dos mercadores, as 
intervenções da Igreja católica não mais eram interessantes a essa nova 
configuração social. Assim, concebeu-se que a relação do ser humano 
com o divino não precisava mais de um mediador, normalmente um 
representante da Igreja, poderia ser então uma relação direta.

O movimento iniciado por Martinho Lutero na Alemanha 
projetou um sistema de instrução popular, formando pessoas para o 
trabalho. Entendemos trabalho aqui como os empregos disponíveis na 
época. Assim, a instrução dada nas escolas não era apenas para ter uma 
formação de acordo com a moral religiosa, mas uma instrução de acordo 
com a moral do trabalho e para o trabalho. Por isso, deduz-se que a in-
tenção das escolas foi de atingir uma parte maior da população.

Após essa crise deflagrada pela Igreja católica, houve um movi-
mento de renovação interna denominado Contrarreforma, a estratégia 
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política da Igreja para recuperar o poder perdido. Trata-se sobretudo 
da retomada da escolástica, de São Tomás de Aquino, por meio da qual 
Roma retomou suas atividades eclesiásticas normativas.

A justificativa para o foco na educação cristã pela Igreja ainda 
foi com base nos valores e normas religiosos, considerando então que 
o ser humano se redimiria dos pecados também pelas suas obras e não
somente pela sua fé, e igualmente para iniciar a catequização desde a sua
juventude, já formatando para comportamentos desejáveis, de acordo
com a moral da Igreja católica.

Um empreendimento da Igreja católica que atualmente ain-
da lhe rende frutos foi a educação jesuítica nas Américas. Na Europa, 
foram retomados os modelos de colégios e internatos, além da rígida 
organização e disciplina da educação proporcionada pelo viés da Igreja 
católica. Assim, foi elaborada a Ratio studiorum, documento com cerca 
de 30 capítulos, com normativas didáticas e organizacionais, implemen-
tada pela Companhia de Jesus. A didática utilizada se baseia em repe-
tições, incentivando decorar informações. A influência da Ratio se deu 
não apenas nas Américas, também na Europa (Cambi, 1999). Apesar 
disso, a cultura clássica permanecia na educação católica.

Comenius (1592-1670) foi um importante sistematizador das 
ideias educativas da época, por meio de sua Didática Magna. Apesar de 
um tanto livresco, Comenius propôs uma metodologia ativa, abordando 
temas práticos, experimentação prática e concreta dos conteúdos, além 
da ciência empirista e mecânica (Manacorda, 2002).

Mesmo assim, o Renascimento na educação permaneceu em 
evidência e se mostrou resistente a perspectivas educativas embasadas 
nos conceitos medievais. Valorizou a formação do ser humano integral, 
que pudesse desenvolver todas as potencialidades culturais e científicas. 
Assim, a valorização do ser humano retomou o estudo dos clássicos gre-
gos e proporcionou a busca pela maior liberdade individual.

Uma época particularmente rica em valores culturais e em 
personalidades criativas gera a curiosidade sobre a instituição 
escolar. A formação multidisciplinar de Da Vinci e outros in-
telectuais da época sugere que alguma contribuição deve ter 
vindo da escola; é necessário explicitar as características da 
escola da época. Florença e Veneza, os grandes centros po-
líticos do Renascimento, apresentavam a preocupação com a 
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alfabetização e a formação para a vida social; além da escrita e 
da leitura básicas, os jovens recebiam conhecimentos de arit-
mética e contabilidade para as transações comerciais [...]. A 
habilitação profissional, isto é, a formação para a prática de 
uma atividade técnica ou manual implicava também uma for-
mação humana, ética e política, necessária ao próprio processo 
de trabalho (Schlesener, 2009, p. 42).

Neste sentido, o Renascimento trouxe à tona a escola como 
um lugar cada vez mais central na formação do ser humano, tendo em 
vista o desenvolvimento da sociedade moderna que apontava. Apesar de 
reconhecermos que o modo de produção da vida na modernidade traz 
muitos aspectos de exploração do ser humano e da natureza, por outro 
lado podemos compreender a educação moderna como resultado e pro-
dução do Renascimento, de maneira a incorporar suas contribuições, e 
ir além delas.

A infância e o Renascimento

Na Idade Média, as crianças possuíam um papel social desvalo-
rizado e praticamente insignificante, principalmente por serem conside-
radas inexperientes e dependentes dos adultos. Segundo o pensamento 
da época medieval, as crianças não eram capazes de corresponder às 
demandas sociais mais complexas, o que, muitas vezes, poderia levar a 
comparação de crianças com os animais, no sentido de seus comporta-
mentos e valores atribuídos à elas. Mesmo assim, as crianças, diferente-
mente dos animais, eram vistas como seres humanos, sabia-se que havia 
uma especificidade nelas, tanto que, normalmente, eram representadas 
como “adultos em miniatura”, vestidas com roupas de adultos em ver-
sões menores e inseridas em atividades sociais para adultos.

As diferenças entre os adultos e as crianças não eram bem es-
tabelecidas, no sentido de proporcionar à criança o direito à infância. 
Cambi (1999, p. 176) discute como a infância e a família tinham papeis 
e relações distintas da realidade contemporânea:
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[...] a família cria os filhos, destina-os a um papel na socie-
dade, controla-os de modo autoritário, mas não os reveste de 
cuidados e de projetos, não os põe no centro da vida familiar, 
entrelaçando-os num tecido educativo minucioso e orgânico 
(como ocorrerá na família burguesa moderna).

Segundo Ariès (1981), a sociedade medieval ignorava a existência 
da infância, não havendo uma percepção dessa fase do desenvolvimento do 
ser humano, nem consciência das particularidades infantis. Até o fim da 
Idade Média a infância era considerada como sinônimo de dependência. 
Foram as construções de representações sociais no período Renascentista 
e no humanismo que viabilizaram e compreenderam a criança com um 
papel social significativo, de quem pode ser formado e também educado.

Enfim, no Renascimento, o sujeito humano passa a valorizar sua 
razão e o saber crítico, desvinculando-se progressivamente da fé divina, 
tomada como absoluta no período medieval, por meio do teocentrismo.

No período da Contra Reforma, a lógica da Igreja católica na 
educação compreendia a criança enquanto um ser humano inocente, sem 
malícia, que assim deveria se manter. Para isso, este viés da educação da 
Igreja Católica proporcionava para as crianças atividades alegres e lúdicas 
(Manacorda, 2002). Em relação ao reconhecimento da infância como 
uma etapa da vida do ser humano, a valorização da ludicidade auxilia 
o desenvolvimento da identidade da criança. Na contemporaneidade, o
reconhecimento da infância como etapa essencial no desenvolvimento
do ser humano é reiterado no campo da Educação Infantil e da infância.

Na obra Didática Magna de Comenius (1592-1670), era indi-
cada a concreticidade dos objetos para as crianças para que elas apren-
dessem ativamente. A dramatização de histórias, em que crianças re-
citavam, também era uma metodologia utilizada (Manacorda, 2002). 
Esta prática colaborou para o surgimento da pedagogia moderna e, so-
bretudo, para a didática como um campo de conhecimento cientifico. 
Assim, a educação passou a ser vista como instrumento importante de 
transmissão do conhecimento, considerando a relevância do ensino dos 
sujeitos. Mesmo que isso ainda tenha sido mais desenvolvido nos anos 
posteriores, a valorização e cientificidade da didática foi fundamental 
para estudos e o desenvolvimento do campo pedagógico.

É importante destacar que Comenius, na Didática Magna, não 
indicou uso de métodos ativos de ensino para crianças em contraposição a 
uma pedagogia tradicional, à educação que apenas deposita conhecimen-
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tos no aluno, que compreende o aluno como um mero receptor de infor-
mações. A indicação do método ativo se deu pela compreensão de que 
a concreticidade dos objetos e o uso disso para o ensino, promoveria de 
maneira mais eficaz e eficiente a aprendizagem. Nesse sentido, considera-
mos que, mesmo que Comenius tenha seguido uma perspectiva pedagó-
gica prescritiva, indicando um método técnico, por meio de ferramentas, 
inclusive do manual didático, sua influência na educação contemporânea 
é forte e ainda se apresenta na prática pedagógica do trabalho docente.

As transições do período Renascentista colaboraram para a re-
visão dos conceitos de infância, educação e sociedade, constituindo e re-
conhecendo a infância como uma fase do desenvolvimento humano. A 
valorização da socialização infantil e sua educação para inserção no mun-
do cultural foram fundamentais para a sociedade moderna. Apesar destes 
aspectos fundamentais para a valorização da infância, contraditoriamente, 
na contemporaneidade, são realizadas discussões acerca do encurtamento 
da infância na realidade da educação. Assim, é necessário um constante 
questionamento sobre a utilização do tempo e do espaço escolares, que, 
de acordo com Pinto (2007), vêm encurtando a infância com objetivos de 
produção e preparação das pessoas para o mercado de trabalho.

O Renascimento trouxe o reconhecimento da infância como 
uma conquista histórica e social. Na contemporaneidade, um espaço de 
vivência fundamental para o desenvolvimento pleno da infância é a es-
cola. Com isso, temos como desafio para a sociedade moderna organizar 
o tempo e o espaço escolares de maneira coletiva, compreendendo as
crianças como sujeitos que possuem direitos universais que precisam ser
atendidos e valorizados (Pinto, 2007).

Alguns pensadores que influenciaram a educação 
no Renascimento

Diversos pensadores tiveram contribuições importantes no pe-
ríodo renascentista para a educação. Alguns não se dedicaram exclusi-
vamente à educação ou à pedagogia, mas em seus trabalhos é possível de 
identificar conteúdos neste sentido. Um educador importante no perío-
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do foi o francês François Rabelais (1488 – 1553). Rabelais foi além dos 
conteúdos escolásticos proporcionados pela educação religiosa e optou 
pela educação humanística.

Sua principal contribuição foi a crítica à escolástica e o incenti-
vo à formação do ser humano universal. Para Rabelais não era interessan-
te que as pessoas fossem formadas apenas em um ensino enciclopédico, 
mas que também em todas as suas potencialidades, em relação às ciências 
da natureza, às atividades corporais, ao lúdico e ao clássico. Rabelais não 
teve intenção de interferir em aspectos didáticos e pedagógicos, no en-
tanto, por meio de seu principal romance, Gargantua e Pantagruel, teceu 
críticas à educação que formava unilateralmente e incentivou a educação 
humanística, em contraposição à religiosa (Cambi, 1999).

Outro pensador importante foi Juan Luís Vives (1492-1540), 
um humanista da época renascentista que também colaborou signifi-
cativamente para a construção de novos ideais e valores pedagógicos. 
As mudanças estruturais da sociedade da época trouxeram a necessi-
dade desse novo tipo de educação e os escritos de Vives foram fontes 
riquíssimas para as questões pedagógicas, principalmente, no início da 
Modernidade. Vives influenciou o pensamento, considerado revolucio-
nário para a época, de considerar o homem como agente do conheci-
mento, o que se opunha à predominância dos dogmas da Igreja defen-
didos pelos escolásticos (Bernardo e Toledo, 2007).

As influências de Vives no campo educacional se destacaram 
pela valorização da linguagem e expressão que o estudioso abordou. Em 
suas obras, além de apresentar recomendações para práticas de ensino 
sobre os fundamentos de leitura e escrita, também salientou a impor-
tância da língua na formação do ser humano, considerando a língua 
materna dos educandos como ponto inicial desse processo educativo. 
Para Vives, a educação ideal visava o desenvolvimento da capacidade de 
se expressar corretamente e com precisão. Tendo em vista que, anterior-
mente à época renascentista, o acesso à língua escrita era bem menos 
popularizado, ou seja, era praticamente inexistente à maioria da popula-
ção, a obra do autor colaborou para que os estudos sobre a aquisição de 
linguagem e meios de expressão do ser humano fossem desenvolvidos 
(Bernardo e Toledo, 2007).

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) nasceu no apo-
geu da renascença francesa, período em que a França havia acabado de 
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sair de um longo conflito com a Inglaterra, a Guerra dos Cem Anos. 
Quando Montaigne escreve sua principal obra, Ensaios, dividida em 
três volumes, o Renascimento estava em sua última fase e a Europa 
estava passando pelas turbulências e transições geradas pelos conflitos 
entre católicos e protestantes, o que abalava a própria estrutura política, 
social e cultural da sociedade. Montaigne teve uma formação essen-
cialmente humanística desde sua infância e, no decorrer de sua obra, 
rompeu barreiras, debruçando-se sobre a dúvida e o questionamento 
ideológico (Araújo, 2009).

Sua obra “Ensaios” fez com que, após sua morte, fosse inaugu-
rado um novo gênero literário: o ensaio. Esse novo gênero literário pro-
curou uma forma diferente de abordar o real, investigando, pesquisando 
e descobrindo formas de se aproximar de determinados assuntos por 
meio de tentativas. Essais em francês significa: tentativa, experiência, 
verificação. Neste sentido, as reflexões do ser humano consideram as 
concepções, princípios, perspectivas e visões de mundo em sua consti-
tuição (Araújo, 2009).

Assim, percebemos que as influências do Renascimento na 
educação e na formação do ser humano também perpassaram toda a 
produção da época, tanto científica como cultural. Podemos entender 
que Rabelais, Vives e Montaigne são apenas alguns exemplos de pen-
sadores que contribuíram para esse período e que nos ajudam a com-
preender o espírito do Renascimento e da perspectiva humanista que 
influenciaram a educação até a Modernidade.

Considerações finais

O período de transição do Renascimento favoreceu o trabalho 
e a realização científica e cultural do ser humano por conta da riqueza 
das condições sociais que emergiam naquele momento. Assim, houve 
o interesse e a reorganização dos valores clássicos gregos, implicando
em várias mudanças também no processo educativo. Leonardo da Vinci
é compreendido como um exemplo, que teve condições de desenvolver
as mais variadas dimensões humanas. A educação passou a ser, naquele
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momento, para estes produtores de cultura e ciência, a superação do sen-
so comum (Schlesener, 2009).

Desta maneira, compreender a formação do ser humano re-
nascentista é importante, pois possibilita que entendamos um modelo 
próximo do ser humano que pretendemos formar na educação contem-
porânea: com conteúdos artísticos, filosóficos e científicos sendo pro-
porcionados e valorizados na vivência escolar.

Assim, apesar da escola ter sido criada para atender deman-
das econômicas, contraditoriamente, ela pode atender às demandas de 
formação humana, no sentido da humanização plena de todos; comba-
tendo a mera função de ensinar, por meio de uma educação tecnicista, 
conteúdos técnicos, que se afastam de qualquer reflexão. Entendemos 
que a formação na infância precisa ser orgânica, envolvendo o cuidar, o 
ensinar e o brincar, possibilitando o desenvolvimento de todas as poten-
cialidades do ser humano.
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Um olhar sobre a Educação no 
Renascimento

Jane Shirley Escodro Ferretti28 

Sueli de Sá Giovani29

Contando histórias

Quando criança, Helena gostava que lessem para ela.
Seu pai que era barbeiro reunia seus cinco filhos, os empoleira-

va na cadeira de oficio e contava-lhes as histórias de seus antecedentes 
italianos. Algumas delas reuniam histórias de várias cidades comerciais 
do período renascentista: Genova, Veneza, Milão, Florença e Roma. A 
intensa circulação de pessoas em sua cidade, vindo de vários lugares, 
trazia muito folclore e conhecimentos, o que sugeria uma série de causos 
para serem contados. Ele também lia para os pequenos alguns textos 
dos periódicos da época, da revista Seleções ou de algum livro que, aqui 
ou ali, jazia na biblioteca do sacristão da Igreja, que era seu vizinho. 
Quando lia algum gibi, era dia de festa!

Nas tardes claras de verão, seguindo a tradição, também sua 
mãe lhe contava as mesmas histórias enquanto labutava na cozinha ou 
às vezes lia alguma coisa enquanto esperavam engrossar a sopa do jantar 
que borbulhava no fogão à lenha, o qual trazia uma grande chapa de 
ferro e cobre, sempre muito bem areada.

Ela adorava! Mas às vezes era obrigada a deixar esse prazer. 
Volta e meia, tinha que salvar sua irmã mais nova que sempre estava 
fazendo alguma estripulia longe do fogão.

28  Jane Shirley Scodro Ferretti é Doutora em Educação pela Unicamp. E-mail: janeferretti@ 
terra.com.br
29  Sueli de Sá Giovani é Mestre em Administração pela Unimep. E-mail: suelisagiovani@ 
gmail.com
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Anos depois, certa tarde ela e suas amigas estavam reunidas em 
uma lanchonete para um bate-papo e um café, quando numa fração de se-
gundo, como se voltasse no tempo, Helena se recorda de algumas das es-
tórias que sua mãe escolhia para contar. Não sabia se estas tinham algum 
objetivo subjacente, alguma mensagem ou ensinamento que ela queria 
deixar. Mas se recordava delas com emoção. Uma delas era sobre o fato de 
que certa feita lhe confidenciara, sem revolta, a estória de uma empregada 
negra que a escolheu para madrinha e que o padre da paróquia, eriçado 
como um porco espinho, recusara-se a batizar seu filho. Inicialmente por-
que não sabia quem era o pai e depois porque esta também frequentava 
um terreiro de umbanda na vila. Mas o que importava a ela era a convic-
ção de que o pequeno garoto deveria receber o Sacramento!

Helena conta que foi nessa época que sua mãe rogou a seu avô 
materno, que conseguiu que um amigo, o qual ajudou a construir uma 
capela, fizesse a negociação com o pároco para a consagração. Aliás, o 
mesmo amigo que em outra data intercedeu para que ele não fosse ex-
comungado por causa de algumas de suas ideias comunistas.

Helena dizia que sua mãe sempre olhava para ela, com os olhos 
cheios de ternura e repetia: “- não podemos querer que alguém enfrente 
algum impedimento de entrar em uma igreja, numa prefeitura, ou 
auxiliar numa instituição, porque é analfabeto, bastardo, separado, negro 
ou branco, pobre ou rico. Temos que estar num mundo em que todos nós 
sejamos apenas humanos, sem rótulos e humilhações. Que todos possam 
ler aprender e pensar livremente, sem lutas e perseguições!”, enfatizava.

Hoje, analisando em retrospectiva todas as informações dadas, 
Helena descobria com ajuda de suas amigas, algo interessante: sua mãe 
sempre partia de um fato corriqueiro e próximo, para ilustrar “alguma 
prosa”. Não precisava recorrer a grande referencial cognitivo para atri-
buir sentido às suas narrativas. Compreendia que ninguém era obrigado 
a aceitar o discurso dominante passivamente.

E essas falas solidárias lhe ensinaram muito mais sobre as his-
tórias daquele tempo do que os bancos da universidade!

Ah! A lembrança de seu ar maternal, seu juízo e sua esperança 
eram irretocáveis para ela!

Na pequena roda de conversa e café, as amigas falavam sobre 
isso num momento em que os jornais noticiavam as catástrofes sociais, 
os desníveis da Ordem e as mazelas encontradas nos vieses do Poder 
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Público. Os mesmos, que silenciavam uma referida possibilidade de se 
construir uma sociedade dentro de princípios de amor, justiça, trabalho, 
paz social, solidariedade.

Interessante que, inconscientemente, Helena recorria aos ensi-
namentos de sua mãe! Entre uma pausa e outra, quase sempre um raio 
de luz invadia seus olhos. Aquela antiga “pedagogia” funcionava como 
um reagente químico que dava cor e evidenciava o que escondia, isto 
é, o que estava subliminar nos atos e discursos do Poder, estimulando 
a imaginação de todas. Sua mãe era realmente uma grande alquimista, 
pensava ela!

Retrospectiva ao Renascimento

Assim Helena incitava a todas as amigas a reconhecer que o 
Poder, atravessando os séculos sempre se fizera presente: na monarquia, 
na Igreja, na cultura, na arte, na música, na educação, na política...

Desse modo, lentamente as reflexões sobre o poder e o siste-
ma de ensino fizeram todas mergulharem numa imensa retrospectiva. 
Voltando aos séculos até se estancarem na era do Renascimento.

Repentinamente, nesse espaço infinito de histórias dos vários 
aspectos da vida humana, foram transportadas para um marcante cená-
rio! Em alguns minutos, em instantes, se viram em um grande jardim 
de terreno irregular, salpicado de escadarias circundadas por corredeiras 
d’água. À medida que iam caminhando naqueles espaços exuberantes 
observavam entre os feixes de luz encobertos pelas plantas, grandes pór-
ticos, belvederes e lindíssimas estátuas de concepção greco-romana. A 
consciência rodava com uma leveza quase tentadora em suas cabeças.

Como um sonho... como um filme... estranhamente se deram 
conta que nessas alamedas assombreadas e frescas, o riso das mocinhas 
era proibido e visto como uma expressão do mal pelo padrão religioso 
de uma época um pouco anterior.

Os pensamentos ficaram mais leves e surgiram as recordações 
sobre a chamada Idade das Trevas, época medieval que se utilizava de 
uma estratégia pedagógica que insistia em destacar nos contos infantis 
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a figura má e grotesca das bruxas e feiticeiras, que emitiam grunhidos e 
sinistras gargalhadas. Ao mesmo tempo, vislumbravam nesse cenário a 
frágil mocinha delicada e boazinha, triste, melancólica e sofredora.

A pedagogia para a educação infantil se pautava, entre outras, 
também nessa conformidade. Sabiam que na fase inicial renascentista, 
as crianças eram moldadas desde a tenra idade ouvindo histórias ater-
rorizantes de hereges que se tornavam bruxas e eram queimadas nas 
fogueiras, ou imprensadas por roldanas de ferro, com o aval do Sumo 
Pontífice. Tudo o que punha em risco as estruturas ideológicas e admi-
nistrativas da Igreja Católica era ensinado subliminarmente às crianças 
e adolescentes. Mas, no final de cada história autenticada pelo Poder 
religioso, o sofrimento sempre era compensado e a maldade castigada.

Aos poucos, trocando ideias, evocando a abertura de novos ho-
rizontes, perceberam que todas elas naquela conversa se conduziam cada 
vez mais inequivocamente ao Renascimento. E adentrando a esse cená-
rio, as sensações de insegurança, medo ou controle já não predominavam.

Essas viagens imaginárias às levavam a agradáveis e sombrios 
espaços inspirados nos jardins da Roma antiga, longe do calor, da 
imundície acumulada e das moléstias contagiosas do verão das cidades. 
E é aí nesse campo que os sábios e artistas se incrustavam em rodas de 
discussão e encontros de intelectualidade.

Numa sensação única, na qual se mesclavam perfumes exaspe-
rantes e idílica serenidade, sentiram-se inseridas nessa travessia e viram-
-se como num filme clássico, adentrando a Europa, no século XV, XVI.

Um sopro de felicidade pareceu colorir aquele cenário medie-
val e acinzentado. Era uma sensação de exploração, surpresa, êxtase, or-
gulho, vergonha, alegria e espanto para todas.

Um pouco mais adiante, penetraram em uma imensa e magní-
fica sala de reunião. Os homens com ar de importância trajavam coletes 
e casacos de ombros almofadados que iam até os joelhos e combinavam 
com sapatos baixos, de couro e com bico de pato. Correntes e capas 
curtas que pendiam de seus ombros, combinavam com as cores dos ele-
gantes chapéus semienterrados em suas cabeças.

Algumas senhoras, com semblantes vagos, usavam saias de seda, 
veludo e brocados, com pregas largas e generosas emoldurando os quadris. 
Podiam adivinhar que usavam fartas anáguas e meias grossas por baixo. 
Os chapéus de borda redonda complementavam os detalhados trajes.
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Um olhar sobre a educação

Apurando mais a vista constataram com surpresa, a presença de 
Cervantes, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Montaigne, Thomas More 
e François de Rabelais, dentre outros representantes do Renascimento.

Rabelais30 que ali se sobressaia, foi o primeiro que lhes chamou 
a atenção. De um nível mais alto da grande sala, o intelectual renegava 
as tradições, a escolástica, o pedantismo monacal e a rotina dogmática 
da Universidade de Paris. Ao mesmo tempo, enaltecia com um humor 
bem popular os prazeres da vida mundana e satirizava a prática de je-
juns e penitências físicas integrantes do ascetismo religioso, herança dos 
séculos anteriores.

Do outro lado do pátio central, ao lado de uma grande coluna 
que sustentava uma abóboda alaranjada num plano superior, estreitando 
o olhar, podiam ver o religioso e humanista Erasmo de Roterdã, impo-
nente, com sua túnica preta, densamente forrada de veludo cobre, com-
binando com seu chapéu de veludo negro. Usava ainda um rico colar e
quatro anéis de ouro com gemas diversas, que traduziam a personifica-
ção e as posses desse homem estudioso e humanista do Renascimento.

Com algum esforço, podiam ouvir seu discurso, ferrenhamente 
contrário aos interesses da Igreja Católica, que sempre muito vigilante 
e atenta normatizava a vida de seus fiéis desde a tenra idade até a eter-
nidade. Suas críticas à prosperidade material da Igreja, às cerimônias e 
rituais em demasia, à crise de seus valores e princípios, ao comércio de 
relíquias sagradas, à venda de indulgencias para não condenar as almas 
após a morte e, em especial, às escolas de seu tempo, aos clérigos, seus 
administradores, investidos conforme o grau de riqueza e benesses que 
propiciavam à Igreja, distantes do amor de Deus, ecoavam majestosa-
mente naquele castelo.

Sob os olhos de todas, afervorado, Erasmo teorizando sobre 
educação, também se contrapunha às bases doutrinarias dessa pedagogia 
religiosa. Criticava os manuais imutáveis, as repetições de conceitos e ata-
cava os princípios da disciplina escolar que concebia traços de sadismo.

Buscava uma nova compreensão do homem e do Universo. 
Entendia a criança como um ser frágil que necessitava da dedicação, 

30  Wikipédia, 2017.
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elogios e amor do adulto. Se educada desde pequena para as virtudes, 
conseguiria dominar a natureza e modificar a sociedade, ouvia-se dele!

Na irregularidade daquela grande sala, inebriadas e atentas, ou-
viram sua defesa: “Acreditai-me, pois, que todo aquele [sic] que, agindo 
contra a natureza, se cobre com o manto da virtude, ou afeta uma fal-
sa inclinação ou não faz senão multiplicar os próprios defeitos. E isso 
porque, segundo o provérbio dos gregos, o macaco é sempre macaco, 
mesmo vestido de púrpura” (Rotterdã, 2002).

E assim o grande filósofo contemplado por todas, seguia dis-
cursando sobre a importância da educação para o perfil das crianças, 
desde a observação dos gestos, do olhar, os trajes, o comportamento à 
mesa, a atenção aos mais velhos, até o ato de dormir.

Assim como Rabelais, Montaigne, Quintiliano e Erasmo, tam-
bém Basedow, defendia entusiasticamente o valor e importância dos jo-
gos, como forma de expressão da natureza e desenvolvimento do indiví-
duo (Kishimoto, 1996).

Num tom mais alto, elas podiam ouvir sua defesa sobre o pro-
cesso de alfabetização, não como o ato de ler e escrever, mas como ins-
trumento para a interpretação dos textos, com criticidade e razão, embo-
ra apregoasse também que apenas o ensino religioso seria para todas as 
crianças, enquanto os demais estudos estariam restritos aos filhos da elite.

No meio desse vaivém, por minutos o pensamento de todas 
entrava em sintonia com os desse grande mestre! Buscavam, ouviam, 
averiguavam, quase sem tempo para aprofundar o entendimento...

De repente, como a sincronia de uma dança, uma colega traz 
todas de volta à realidade do bar. Um novo e ardente café vai sendo 
servido por um jovem garçom da lanchonete em que estavam. Em se-
gundos, aquele cenário imaginário colorido e irreal se desanuviava... O 
pensamento mágico que dinamizava o ilusório se esvai.

Com inexplicável confiança, evoluindo para uma postura mais 
inteligente e racional, reiniciam o debate relembrando que a emergên-
cia do Renascimento foi provocada pela ampliação das áreas agrícolas, 
pelo surgimento da burguesia concorrendo com as autoridades reinan-
tes, pela revitalização das cidades, dos descobrimentos marítimos que 
abriram novas relações entre os povos e pela retomada e reinterpretação 
da produção cultural greco-romana, que então foi fortemente assumida.

A história seguia buscando uma resposta e a Igreja Católica se 
viu estremecida em sua hegemonia onipresente, na fé ao poder político, 
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ao monopólio intelectual e ao significado de seus dogmas frente à nova 
realidade que se estabelecia. Ao contrário, o Protestantismo avançava 
adequando-se à liberdade de pensamento e conhecimento direto às es-
crituras, aos valores e concepções espirituais, às transformações econô-
micas, sociais e culturais pelas quais a Europa passava.

Uma das colegas à mesa lembra que Martinho Lutero, no sécu-
lo XVI, foi apoiado pela nobreza, que vislumbrou a possibilidade de ficar 
com as terras da Igreja Católica e que nesse cenário a nova Educação 
também foi impulsionada e expandida com a invenção da imprensa, por 
Johannes Gutenberg, em 1440.

Assim, no século XV e XVI observava-se o novo modelo de edu-
cação a ser instituído! A oposição ao Magister dxit medieval, declarada!

Helena, seguia a conversa voltando-se a recordar os séculos XV 
e XVI, a originalidade de Rabelais quando este satirizava as decadentes 
relações educativas que decorriam da dissolução da sociedade feudal, co-
locando-se enfaticamente a favor da nova forma de ser da sociedade em 
que o desenvolvimento técnico-científico despertava e o interesse pelo 
uso da razão científica como forma de conhecimento se solidificava.

Ele foi admirável, afirmava ela!
Havia em todas aquelas amigas, sonhos represados que essas 

ideias faziam emergir, ao mesmo tempo em que essas imagens as toca-
vam profundamente.

Uma das colegas alternando a conversa e o café salientou que o 
projeto educativo dessa época (séculos XV e XVI) teria o papel constru-
tor para a formação do novo homem, isto é, baseado na valorização das 
potencialidades naturais, o jovem poderia ter ascensão à classe burguesa. 
As crianças que até então não existiam como objeto de conhecimento 
da sociedade e nem eram apartadas dos adultos para receber instrução, 
agora teriam voltado para si um olhar de cuidado e disciplina.

“Maravilhoso! dizia ela, e recordava que Schmidt (1997) con-
sagrou que, mais tarde, os séculos XVII e XVIII foram da descoberta da 
infância. E ainda nesse sentido citaram Sarmento e Pinto (1997), que 
em seus estudos sobre a infância como construção social, endossam as 
afirmações anteriores ao dizer:

[...] “a infância constitui uma realidade que começa a ganhar 
contornos a partir dos séculos XVI e XVII. [...] As mudan-
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ças de sensibilidade que se começa a verificar a partir do 
Renascimento tendem a diferir a integração no mundo adulto 
cada vez para mais tarde, e a marcar, com fronteiras bem defini-
das, o tempo da infância, progressivamente ligado ao conceito 
de aprendizagem e de escolarização. Importa, no entanto, su-
blinhar que se tratou de um movimento extremamente lento, 
inicialmente bastante circunscrito às classes mais abastadas”.

Como é interessante observar o interesse e a trajetória da edu-
cação infantil através dos tempos, diziam as amigas!

Hoje ainda não se consegue ver uma boa proposta sistematizada 
e seu processo sempre esteve aquém do que se poderia chamar de avan-
ços significativos. Mas foi nessa fase renascentista que foram surgindo os 
primeiros espaços alternativos de caráter religioso para atendimento às 
crianças pobres em instituições de caráter filantrópico. Aí eram alfabe-
tizadas, aprendiam cantos, rezas e regras de comportamento esperados.

Nesse fio do tempo, uma das colegas destaca Inácio de Loyola, 
que em 1534, com objetivo de defender a hegemonia política e religiosa 
da Igreja Católica, das consequências da Reforma liderada Martinho 
Lutero, compôs um método próprio para todas as escolas inseridas em 
qualquer parte do mundo.

Lembrava a todas que esse modelo se expandiu por toda a 
Europa e também no Brasil, e que esse currículo se baseava na literatura 
greco-romana contemplando o estudo da gramática, humanidades, filo-
sofia, lógica, metafisica, psicologia, artes e ciências sagradas.

Neste contexto, Lutero (Faber, 2011), defendia a educação 
como uma missão do Estado, portanto universal e pública. Para ele as 
disciplinas do currículo deveriam desenvolver a potencialidade natural 
das pessoas, a aceitação dos fatos da ciência, pelo desenvolvimento do 
intelecto. Antes, o físico, o belo e o prazeroso não seriam condenados 
em seu método de ensino, mas poderiam se tornar instrumentos para 
o exercício da liberdade pessoal. A reflexão sobre as questões terrenas,
jamais deveriam se subordinar à religião.

As amigas concordaram que essa forma de ver a educação 
propiciou um avanço para o conhecimento e o exercício funcional das 
coisas práticas, uma vez que valorizava o científico, a racionalidade e o 
papel do homem.

No entanto, ressaltaram na conversa que no cotidiano a educa-
ção primária e elementar destinava-se apenas à classe trabalhadora, não 
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chegando às massas populares. O ensino médio e superior era reservado 
para as pessoas mais privilegiadas, o que naquela época já favorecia a 
divisão de classes.

E em relação à mulher? Provoca uma das amigas e ela mesma 
sorri, dizendo: — Ah! É farta a literatura que indica a “inferioridade 
natural da mulher” ainda nesse período. Fossem pobres ou ricas, seu uni-
verso era efetivado pelo domínio masculino. A ideia é que ela deveria ser 
rigidamente controlada pelos seus pais e posteriormente pelos seus ma-
ridos. Os contratos matrimoniais eram estabelecidos pelas famílias de 
acordo com o status social, político e econômico. A castidade da mulher 
era a sua maior virtude. E gesticulando cabisbaixa, completa: O romance 
e o amor existiram apenas nos filmes atuais!

Caia a tarde...
Pela animada conversa, entre as dezenas de biscoitos e goles 

de café, as amigas concluíam a reflexão observando que o conceito de 
educação de alguns pensadores do século XVI concernentes com as 
ideias de Roterdã continua atual. Acreditavam que a educação pudesse 
ser uma mola propulsora para a modificação do indivíduo na sociedade 
em que o mesmo convivia.

No entanto se fossem hoje pintar um quadro moderno, com 
cores e molduras atuais, talvez ainda se inspirassem na pintura sobre per-
gaminho de Laurentius de Voltolina, da metade do século XIV, que re-
tratou Henrique da Alemanha dando aula na Universidade de Bolonha. 
Na tela, retratariam uma antiga sala de aula, com alunos uniformizados 
e perfilados nas carteiras e o professor em seu púlpito. Apesar de estar 
disposto no mesmo nível que os alunos, nem todos olham para ele.

Estão remexendo seus materiais, abaixados e amarrando seus 
tênis, olhando ou cochichando com o coleguinha do lado, pensando no 
horário do recreio que demora a chegar, ou solicitando sua ida costu-
meira aos sanitários. Os mais disciplinados às vezes detém o olhar per-
dido em seus pensamentos.

Uma das colegas, que sempre buscava colocar a razão no dis-
curso com ar jocoso, dava a certeza de que, no século passado, por in-
fluência do modelo religioso, o professor, tal qual o padre em seu altar, 
transmitia expositivamente a matéria a seus alunos. Estes recebiam as 
falas de forma passiva. Nas missas em latim, os seminaristas repetiam as 
orações sem saber os significados. Nesse modelo os alunos também não 
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eram considerados em suas especificidades individuais. Ensinava-se o 
grupo e não o indivíduo, não lhes despertando o interesse.

Concluindo os pensamentos, as amigas finalizaram a análise:
— Não queremos destituir a importância da formação racional 

e técnica, dizia a mesma, mas o risco presente é realizá-la em detrimento 
de uma formação humana, emocional, crítica, com vistas a uma prática 
social consciente voltada à coletividade.

O pensamento de que a escola não sofreu alterações radicais 
através dos séculos e que a sala de aula não muda há 300 anos era o 
entendimento de todas!

A pedagogia tradicional da escola uniformizada, base da cria-
ção da escola de massas, ainda persiste. Privilegiam-se os apostilados e a 
repetição de atividades pré-formatadas; iguais todos os anos. Na maioria 
delas decorar ainda é a estratégia para o ensino das competências básicas 
da matemática, da escrita e da leitura.

Embora já se introduza o uso das tecnologias em sala de aula, 
muitos professores ainda não as exploram sabidamente. São utilizadas 
apenas para se fazer o upgrade daquilo que já está sendo realizado. As 
mudanças necessárias terão que considerar, obrigatoriamente, os aspec-
tos: políticos, tecnológicos, pedagógicos, curriculares e os de formação de 
professores. Ainda hoje a escola não vê a criança por inteiro, não conse-
gue desenvolver suas competências criativas, assim perceberam as amigas.

Nesse encontro dos cafés, as falas e ainda nosso conhecimento 
histórico representam muito pouco nessa abordagem de mera curiosida-
de apressada, alertava Helena.

O garçom traz a conta e o último café.
E assim, a análise sobre a educação o velho e batido confronto 

entre os progressistas e renovadores que querem mudar e os tradicionais 
que desejam continuar sendo o que são dentro do pétreo sistema de 
interesses, que sempre garantiu aos líderes o controle das massas pela 
artimanha do Poder, se encerrou com o cair da tarde.

Ficou a sensação de que a entrada da noite evocou uma lem-
brança da infância: “Nem sempre é preciso entender para sentir”.

Bem, como a esperança de que quem sabe, se discutindo a evo-
lução dos dogmas e comportamentos, poder-se-ia num estágio de maior 
evolução espiritual, cientifica e tecnológica, fazer acreditar mais no que 
já seria presumível há algum tempo: que é possível construir e se doar ao 
outro, sem necessariamente, subverter, enganar ou roubar.
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Restou a todas a expectativa na evolução da educação baseada 
na máxima que diz: “Um professor apaixonado consegue fazer mila-
gres.” E poderá, conforme Brandão, se for um guerreiro, “seguir rumo à 
justiça social e à liberdade, contribuindo para o rompimento das amarras 
da desigualdade e exclusão” (Brandão, 2007).
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Entre palcos e máscaras: o teatro 
renascentista

Rafael Prearo Lima31

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts (…)32

Uma das formas mais antigas de expressão artística, abarcando 
desde as civilizações grega e latina, os períodos medieval e renascentista, 
com grande diversidade de estilos (o medieval, o barroco, o realista, o 
moderno, etc.), o teatro continua profícuo na era digital.

A quantidade de roteiros sendo escritos, adaptados e ensaiados 
é enorme, bem como os diferentes tipos de produções desenvolvidas e 
do público atingido por meio dessa arte. Hoje, o teatro é foco de estudo 
em escolas e universidades, além de objeto de pesquisas de campo em 
áreas como a filosofia, a psicologia, a sociologia e a educação. Parte da 
abrangência do teatro contemporâneo se dá por causa de bases desen-
volvidas durante o período da Renascença, cujas características são o 
objeto de análise deste capítulo.

Devido à quantidade de informações pertinentes ao tema, e 
para não correr o risco de tratar superficialmente o assunto, traçaremos 
um breve percurso histórico do teatro na Idade Média, base da compre-
ensão do teatro renascentista, para, no momento seguinte, discorrermos 
a respeito dos principais movimentos teatrais europeus, enfatizando as-
pectos do teatro na Itália, Inglaterra e França.

31  Rafael Prearo Lima é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – IFSP – Campus Bragança Paulista. Graduado em Letras (Português e Inglês), 
Especialista em Língua Inglesa e Mestre em Linguística. E-mail: rprearo@ifsp.edu.br
32  Trecho de As you like it (“Como lhe Aprouver”, Ato II, Cena VI), de William Shakespeare. Em 
tradução livre: “Todo o mundo é um palco, / e todos os homens e mulheres meros atores; / Eles 
têm suas saídas e suas entradas, / e um homem em seu tempo desempenha muitos papéis (…).”
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Teatro medieval e as bases do teatro renascentista

Ao explicar a respeito do teatro renascentista italiano, Clubb 
(1995) afirma que não apenas a Itália, mas todos os países que registra-
ram movimentos teatrais expressivos durante o Renascimento já pos-
suíam grande tradição nesse campo durante a Idade Média, sob a forma 
de peças, apresentações de mímica, desfiles e procissões, espetáculos na/
para a corte etc., sobretudo com temas religiosos, dada a influência da 
Igreja no período. Dessa forma, para entender o funcionamento e os 
principais aspectos do teatro durante o Renascimento, é preciso apre-
sentar algumas especificidades do tema desse período que o precede.

Reflexo da influência da Igreja sobre os diferentes estratos so-
ciais, as peças medievais eram, com exceção da Quaresma, diretamente 
relacionadas aos eventos do calendário eclesiástico. Conforme explica 
Tydeman (1994), elas serviam para reforçar “verdades” a respeito da fé 
cristã e, por essa razão, era comum a representação de temas como os 
padrões cristãos de moralidade e os santos da Igreja. Ao financiar as 
produções, a Igreja garantia, por meio do entretenimento, o ensino de 
suas doutrinas à parcela majoritária da população que, por ser iletrada, 
não tinha acesso às Escrituras.

Apenas com o gradual declínio da Igreja no final da Idade 
Média, e a consequente perda de fieis, é que organizações civis pude-
ram começar a atuar como produtoras e roteiristas. Ainda assim, cabia 
à Igreja aprovar os scripts e as técnicas de produção, além de fornecer 
figurinos e propriedades para as apresentações. Como resultado desse 
processo de descentralização da produção teatral, o vínculo entre au-
diência e atores locais, base do poder que o teatro religioso tinha sobre 
a população em geral, foi perdido, possibilitando a formação de trupes 
e companhias teatrais e a consequente profissionalização de seus atores. 
Kuritz (1988, p. 148) explica que é nesse momento que

o teatro público tornou-se uma commodity disponível para
compra. Durante o século XIV, mercadores ricos e nobres
detinham companhias permanentes de atores profissionais.
Atores itinerantes não se importavam mais com uma ou outra
cidade ou público. Quando não eram necessários em casa, as
trupes viajavam sob os nomes de seus patronos […]. O teatro, 
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não mais uma celebração comunitária de uma visão em co-
mum, tornou-se, então, uma tentativa comercial de satisfazer 
os gostos estéticos de um patrono.33

A partir da profissionalização do teatro, coincidindo com o início 
do período renascentista, o drama e as performances teatrais passam a ser 
gradualmente permeados por valores e ideais humanistas. Há, então, um 
movimento de retomada de peças seculares baseadas na cultura clássica 
dos gregos e dos latinos, cujos textos tiveram divulgação impulsionada pela 
imprensa de Gutemberg.

Commedia dell’arte: o teatro na Itália

Ao competir com o drama litúrgico do período medieval, o 
teatro secular da Itália possibilitou aos artistas italianos a criação de es-
tilos de decoração teatral que mais tarde se popularizariam e se torna-
riam padrão na Europa. O renascimento da arquitetura romana serviu 
de inspiração não apenas para aos prédios teatrais, como também para 
os palcos e sua decoração (Crabtree, Beudert, 2005). Os estudos sobre 
perspectiva linear do artista e arquiteto florentino Filippo Brunelleschi 
(1377–1446) impulsionaram a criação de grandes telas utilizadas como 
fundo para palcos de peças (Ilustração 9.1), em contraste com os palcos 
rústicos característicos da era medieval (Ilustração 9.2).

Como ressalta Clubb (1995), nem todas as produções acom-
panharam a mudança dos palcos em perspectiva. Mesmo em cidades 
onde a produção teatral era abundante, palcos permanentes demoraram 
a surgir. Em locais como cortes, prédios municipais e casas privadas, 
diferentes espaços foram adaptados para performances individuais, que 
requeriam investimentos mais modestos.

33  Tradução livre de: “Public theatre became a commodity available for purchase. During the four-
teenth century, wealthy merchants and nobles retained permanent companies of professional players. 
Traveling players cared no more for one town or audience than any other. When not needed at home, the 
troupes toured under the names of their patrons […] The theatre, no longer a community celebration of 
a common vision, thus became a commercial attempt to satisfy the aesthetic tastes of a patron.” 
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Ilustração 9.1 – Esboço de palco renascentista para a peça La Calandria (1514)

Fonte: Brown, 1995, p. 109.

Ilustração 9.2 – À direita, palco temporário de peça medieval

Fonte: Kuritz, 1988, p. 133.
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Acompanhando as grandes alterações nos tipos de palco, a arte 
teatral apresentou, pela influência do pensamento humanista do perí-
odo, significativas mudanças e interesse em assuntos antes proibidos, 
como estupro e incesto, à semelhança do teatro clássico romano. O sé-
culo XVI também marca a volta dos castrati, homens deliberadamente 
castrados para preservar suas vozes agudas de serem afetadas pelos hor-
mônios masculinos. Eles compunham os coros das igrejas, que não per-
mitiam o canto feminino, e também desempenhavam papeis femininos 
em peças e óperas.

Uma das formas mais conhecidas do teatro renascentista ita-
liano é a Commedia dell ’arte, associada às companhias itinerantes que 
floresceram no norte da península, em meados do século XVI. Apesar 
de variado repertório, uma de suas principais características é a presença 
de tipos sociais fixos. Como explica Banham (2000), as personagens 
possuíam máscaras e fantasias próprias a fim de que fossem facilmente 
reconhecidas pelo público, isentando o ator da necessidade de construir 
o papel para que pudesse, então, se concentrar na improvisação da cena.
Marcada pelo estilo cômico, seus enredos ridicularizavam diversas figu-
ras públicas, como militares, negociantes, banqueiros, nobres e plebeus.
Dentre as personagens mais conhecidas, destacam-se o Arlequim, o
Pantalone, a Columbina, o Polichinelo e o Pierrot (como demonstrados
respectivamente na Ilustração 9.3).

Ilustração 9.3 – Personagens da Commedia dell’arte

Fonte: <http://www.carnavalmania.pt/userfiles/image/blog/mascaras-venezianas/
personagens-comedia-dell-art.jpg>. Acesso em 30 abr. 2016.
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A abrangência do trabalho da Commedia dell ’arte ultrapassou 
os limites da Itália. A trupe Gelosi, por exemplo, atuou na França a con-
vite do então rei Henrique III (1551–1589), difundindo as bases do que 
viria a ser o teatro renascentista francês. Além da França, outras trupes 
chegaram, por exemplo, à Espanha, Alemanha e Inglaterra e, por causa 
dessa disseminação, em meados do século XVII, grande parte do públi-
co europeu já havia sido educado na cultura do teatro popular italiano e 
usado seus enredos, organizações e personagens como modelos a serem 
estudados e seguidos (Kuritz, 1988).

Era Elisabetana e Shakespeare: 
o teatro na Inglaterra

O teatro renascentista inglês obteve grande evidência durante 
o reinado de quase meio século de Elizabeth I (1533-1603), a chamada
Era Elisabetana. A vitória dos ingleses sobre a Armada Espanhola, em
1588, gerou uma onda de orgulho nacional que estimulou movimentos
culturais e teatrais na Inglaterra.

Anteriormente a esse período, no século XV, a maior parte dos 
atores eram marginais, à exceção daqueles ligados à nobreza. Em 1559, 
Elizabeth I regulamentou a produção teatral ao banir todas as peças 
teatrais sem licença e proibir apresentações com conteúdo político e/ou 
religioso, delegando às autoridades locais a fiscalização de quaisquer per-
formances públicas. À semelhança do que ocorrera na Itália, a profissão 
de ator foi reconhecida legalmente em 1572, o que, apesar do controle da 
coroa inglesa, possibilitou o crescimento do teatro profissional, impulsio-
nando o surgimento de vários locais de apresentação nos arredores lon-
drinos no final do século XVI. Atraídos por anúncios e pôsteres de pro-
duções teatrais, entre 1500 e 2000 espectadores poderiam lotar um único 
teatro para assistirem a um espetáculo vespertino na cidade de Londres, 
cuja população era de cerca de 160 mil habitantes (Kuritz, 1998).

Como explicam Crabtree & Beudert (2005), esses locais de 
apresentação possuíam palcos permanentes que incorporavam detalhes 
da arquitetura renascentista italiana sem, no entanto, a inclusão de sua 
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perspectiva linear. Cada um era composto por uma grande plataforma, 
cujo centro era a céu aberto, com entradas pelos fundos e varandas para 
as cenas em áreas superiores34, sendo visível em toda a sua volta. Um dos 
maiores teatros londrinos de então, o Teatro Swan, construído durante 
a primeira metade da carreira de Shakespeare, em 1595, é um exemplo 
arquitetônico desse modelo (Ilustração 9.4).

Ilustração 9.4 – Corte vertical do Teatro Swan (1595)

Fonte: Kuritz, 1988, p. 189.

34  Como na célebre cena shakespeariana em que Romeo se encontra no palco central; Julieta, 
em uma varanda no piso superior.
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O uso frequente de cenas com personagens em varandas 
e janelas exibe a influência do teatro de rua das obras de Platão e 
Terêncio, como consequência da apreciação dos humanistas ingle-
ses por dramas romanos. Além disso, a própria Commedia dell ’arte 
italiana serviu de referência para o teatro renascentista na Inglaterra 
e forneceu alguns personagens, como as anteriormente explicitadas 
(Kuritz, 1988). No entanto, ao contrário de outros públicos, o inglês 
demandava que novos scripts e personagens fossem constantemente 
criados, por uma questão de valorização de

(…) novidades em detrimento da retomada de trabalhos an-
tigos. Peças saíam do repertório inglês depois que o público 
em potencial estivesse exausto; novas peças, que entravam no 
repertório a cada duas semanas e meia, tinham a vida útil de 
aproximadamente dez performances. Na verdade, entre 1600 
e 1642, iniciou-se a prática de performances consecutivas de 
uma única peça. (Kuritz, 1998, p. 182)35

O período referente à produção do teatro elisabetano (de 1558 
a 1642) coincide com atuação profissional daquele reconhecido como 
maior dramaturgo da história, William Shakespeare (1564–1616 – 
Ilustração 9.5), cuja vasta produção poética e teatral ainda é objeto de 
estudos e de grande admiração. Além de circular entre os diferentes 
gêneros teatrais, como a comédia (por exemplo, nas obras O Mercador 
de Veneza, Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho Nada, A Megera 
Domada e A Tempestade), a tragédia (como, Romeu e Julieta, Macbeth, O 
Rei Lear, Otelo e Hamlet) e o drama histórico (Henrique IV, Ricardo III, 
entre outros), Shakespeare produziu diversos sonetos e poemas, espe-
cialmente quando os teatros precisaram ser temporariamente fechados 
em razão da peste negra (principalmente nos anos de 1593 e 1594).

35  Tradução livre de: “(…) newness over revivals of old works. Plays dropped out of the English 
repertoire after the potential audience was exhausted; new plays, which entered the repertoire every two 
and a half weeks, had a life of about ten performances. In fact, between 1600 and 1642 the practice of 
consecutive performances of a single play began.”
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Ilustração 9.5 – William Shakespeare

Fonte: <http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03579/D4P330__william-
-sh_3579251b.jpg >. Acesso em 13 maio 2016.

Por volta de 1600, os puritanos, apoiados por outros gru-
pos sociais conservadores, iniciaram uma onda de ataques aos locais 
de apresentação, por considerarem como obra demoníaca a crescente 
construção e produção teatrais com o apoio da realeza, afirmando que 
fomentava vícios e padrões imorais, além de tirar os homens de seus 
trabalhos. Dentre as diversas justificativas, os puritanos associavam o 
aumento de casos de peste bubônica à vida pecaminosa dos envolvidos 
no espetáculo teatral, quer na produção, quer na plateia. Esse movi-
mento culminou com o fechamento todos os teatros em 1642, dando 
fim ao período áureo do teatro inglês (Kuritz, 1988).
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Comédie-Française e Molière: o teatro na França

Desde 1494, guerras e laços matrimoniais entre suas respecti-
vas realezas mantinham os franceses em grande proximidade cultural e 
teatral com a Itália, cujas ideias renascentistas influenciaram a França 
mais do que qualquer outro país, mas em um ritmo mais lento. Foi so-
mente por volta de 1650 que Paris passa a ser considerada a capital do 
teatro e da política na Europa, a ponto de exportar seus próprios concei-
tos teatrais para o restante do continente (Kuritz, 1988).

Como ocorrera na Itália e na Inglaterra, a França também pas-
sou por um período de profissionalização do trabalho teatral. Em 1402, 
a Confrérie de la Passion, associação de atores amadores, recebeu do rei 
Carlos VI a permissão de produzir peças de mistério, tornando-se re-
conhecida publicamente. Seus privilégios foram renovados em 1518 e, 
desta vez, ninguém fora do grupo poderia organizar produções, dando à 
Confrérie o monopólio do teatro em Paris. 

Ainda assim, diversas trupes continuavam a encenar suas farsas 
e peças sobre moral nas províncias. Como as principais trupes queriam 
se apresentar em Paris, elas competiam entre si para subirem no palco 
do Hôtel Bourgogne, principal teatro parisiense, tendo que, para isso, pa-
gar uma taxa à Confrérie. Dessa interação entre trupes provincianas e 
aquelas ligadas à Confrérie surge, por meio de um decreto real de 1680, 
a Comédie-Française. Formada a partir da fusão da trupe fundada por 
Molière (1622–1673) e a trupe do Hôtel Bourgogne, a Comédie-Française, 
como explica Banham (2000), ficou conhecida por sua tradição como a 
companhia teatral europeia com maior atuação, tendo trabalhado inin-
terruptamente por quase cem anos em um teatro construído em 1688 
(Ilustração 9.6).
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Ilustração 9.6 – Teatro da Comédie-Française (aquarela do séc. XVIII)

Fonte: <http://libretheatre.fr/wp-content/uploads/2016/01/Comedie_Française_
Meunier.jpg>. Acesso em 13 maio 2016.

Molière, cujo nome de batismo é Jean-Baptiste Poquelin, é o 
principal nome da França na dramaturgia, reconhecido como o pai da 
comédia francesa moderna (Ilustração 9.7). Os temas clássicos são re-
correntes em sua obra, como em sua releitura da comédia latina Aululária 
(“A Comédia da Panela”), de Plauto, sob o nome de “O Avarento”36. “O 
Anfitrião”, “O Tartufo ou o Impostor” e “O Misantropo” são outras pe-
ças inspiradas no teatro latino. 

Apesar de ter seu trabalho desenvolvido durante o Renascimento, 
seu reconhecimento como símbolo nacional só ocorreu décadas mais 
tarde. Leon (2009) afirma que, assim como Shakespeare, a importância 
de Molière enquanto referência para os franceses foi construída gradu-
almente por meio de reformulações de sua imagem, possuindo destaque 

36  Essa obra serviu de base para a criação em português de “O Santo e a Porca” (1957), de 
Ariano Suassuna (1927–2014).
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não apenas por sua contribuição cultural e teatral, mas também por suas 
noções de identidade nacional. 

Ilustração 9.7 – Molière

Fonte: <http://www.gutenberg-e.org/brg01/images/brg00iilg.jpg>. Acesso em 13 
maio 2016.
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No período anterior à Revolução Francesa (final do séc. XVIII), 
um século após sua morte, Molière se tornou objeto de veneração para 
os franceses, com seus enredos e personagens que satirizavam os tipos e 
costumes sociais de então. Com aproximadamente duas mil performan-
ces públicas entre 1789 e 1799, as peças de sua autoria possuíam grande 
repercussão social, fruto da gigantesca admiração dos franceses por seu 
trabalho. (Leon, 2009).

A imensa notoriedade da obra desse dramaturgo renascentista 
demonstra a relevância que a produção teatral pode ter dentro de uma 
sociedade e seus desdobramentos. Ainda que sua obra não esteja di-
retamente ligada às causas centrais da Revolução Francesa, suas ideias 
certamente circularam nesse período de profunda transformação na so-
ciedade francesa. 

Essa estreita relação que pode haver entre a produção teatral 
e uma sociedade é confirmada sob as palavras de Leon (2009), com as 
quais concluímos este capítulo. Ele afirma que:

A história de Molière e da Revolução [Francesa], entretanto, 
existe não apenas para nos dizer como a Revolução fez o que 
fez, mas como o teatro faz o que faz, a saber, como o teatro 
sustenta sentido e valor para uma nação. O processo contí-
nuo de validar poetas nacionais, como um Molière ou um 
Shakespeare, é um dos meios pelos quais a sociedade define 
o que vai e o que não vai permanecer de seu passado teatral.
(Leon, 2009, p. 4 – acréscimo nosso)37
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Influências da Oratória Clássica no 
Renascimento

Maria Ângela Lourençoni38

“(...) esa voz, si no del orador, pueden convertirse en immortal.”
(Cicerón, 2000, p. 13)

Ano 35 depois de Cristo, nasce o educador Quintiliano. Deixa 
a cena antes de completar 60 anos (95 d.C.), após ter escrito Institutio 
Oratória, considerado o maior referencial sobre o discurso eloquen-
te ainda nos dias atuais (Nybakken, 1939). Figura latina, Quintiliano 
concedeu-nos a obra que bebeu nas fontes de Cícero (106 - 43 a.C.), 
o grande representante de Humanitas39. Pelo trabalho deste, a funda-
mentação filosófica do discurso na formação Humanitas40 se dedica à
precisão da argumentação aliada aos saberes jurídicos e das artes teatrais
– trata-se da perfeição pessoal (Coelho e Pereira Melo, 2012). A partir
da escola Humanitas, a educação assume a formalização do discurso
para evitar que ele ocorra de forma improvisada.

A arte de conceber, elaborar e proferir o discurso, portanto, é 
prima-irmã da Pedagogia Romana. Já, o educador Quintiliano que le-
cionou durante 20 anos na escola Retórica em Roma, distancia-se da 
filosofia e valoriza a psicologia. Seu intuito vai além dos alicerces da 
construersiae41 dos tribunais, porque compreende que o bom orador é, 
antes de tudo, um homem de bem. A missão desse homem é instaurar a 
justiça por meio de um discurso civilizador, sendo esta uma capacidade 
própria do homem de bem por ele concebido (Vasconcelos, 2002).

38  Maria Ângela Lourençoni é Docente na Universidade Paulista - UNIP. Graduada em 
Fonoaudiologia e Doutora em Psicologia pela PUCCamp. E-mail: maryan.louren@uol.com.br.
39  Equivale ao conceito de Paideia Grego, com foco essencialmente no estudo das letras e 
certo descuido das ciências. Pretende a formação universal e cosmopolita do indivíduo enquanto 
ideal de moral e sabedoria, bem como de virtude e, claro, político.
40  Enciclopédia Britânica, disponível em: http://global.britannica.com/topic/humanitas.
41  Declamação de tipo Judiciário (Vasconcelos, 2012).
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É necessário conhecer alguns pressupostos da Oratória segundo 
Quintiliano, antes de adentrar pela retomada do tema na Renascença. 
Por tudo o que significa para o exercício do poder, a formação do ho-
mem capaz de dizer o bem ou benne dicendi scientia (Vasconcelos, 2002 
apud Quintiliano, II, 14, 5, 34) é permeada não só pela aptidão como 
também pelo caráter. A moral é para Quintiliano algo que antecede e se 
vincula à Oratória (Vasconcelos, 2002; Pereira, 2000).

A Oratória configura a declamação tanto dos poetas quanto 
dos juristas, concebendo a exposição do discurso como a arte de ge-
nerais que lida com imprevistos e leva em conta as particularidades de 
cada caso ou cada plateia (Sullivan, 1989). Ou seja, o senso crítico ou 
iudicium (Quintiliano, II, 5, 23) está presente na formação do Orador, 
o que denota o não total rompimento com os saberes filosóficos de sua
formação Humanitas. Para o educador, “lendo e ouvindo os melhores:
este trabalho nos faz conhecer não só o nome das coisas, mas tam-
bém em que lugar elas são mais adequadas” (Vasconcelos, 2002 apud
Quintiliano, X, 1, 8). Isto significa que, para dominar a arte da Oratória, 
é necessário mais do que um amplo vocabulário e sim escolher as pala-
vras mais favoráveis à composição do discurso. Assim, em reflexão sobre
essas considerações, muitos podem concluir que a Oratória defendida
por Quintiliano é francamente oriunda da originalidade de cada um.
Contudo, é imprescindível ressaltar o quanto o educador respeita e en-
sina a Imitatio42I (Sullivan, 1989).

Imitatio é uma prerrogativa da Oratória e uma perspectiva do 
aprofundamento crítico para desenvolver um discurso igualmente bom 
ou mesmo melhor do que o modelo escolhido (Mestre & Gómez, 2014). 
Inventio (invenção), o que poderia ser compreendido por originalidade, 
se vincula à construção das ideias no discurso, ou melhor, à adequação das 
palavras para compor a ideia. Invenção, elocução, disposição e memória 
são recursos para a ruptura do silêncio (Rezende, 2009). Por outro lado, 
a imitação requer um estudo aprofundado de técnicas para favorecer o 
surgimento de um novo tempero no modelo seguido (Sullivan, 1989).

De acordo com Rezende (2009), a Oratória concebida por 
Quintiliano não acontece sem retórica, assim como a eloquência que 
depende do discurso não preexiste a essa mesma Oratória. A toga, se-

42  Resultado ativo da leitura repetida (Vasconcelos, 2012 apud Lausberg, 1990).



117

gundo esse autor, quando se refere à Oratória Romana – por conta de 
Quintiliano – veste também a Oratória como um instrumento do poder 
convertido em discurso linguístico. O título Institutio Oratória da genial 
obra de Quintiliano, na compreensão do autor em concordância com 
Zehnacker e Fredouille (2005), deve ser traduzido como Educação do 
Orador. Isto atende ao pronuntiatio (ou a ação).

Embevecida pelas artes antigas, não é de todo descabido ima-
ginar que a corte e a burguesia da alta Idade Média tenham se dedicado 
ao estudo da Educação do Orador. A nobreza com interesse em man-
ter o poder e a burguesia com o intuito de ascender ao mesmo lugar 
de destaque na sociedade medieval são motivos suficientes para que a 
arte da Oratória se torne objeto de desejo naquele contexto. Um poder 
renascido da antiguidade, um poder acima de tudo estético, agradável, 
por seu equilíbrio e decoro. Nas práxis dos artífices tem-se em Institutio 
Oratória, na magistralidade de Quintiliano, a autoridade mais distinta 
da proporção ideal, da beleza espiritual e divina que espreita a sociedade 
de então (Teixeira, 2009).

Sem qualquer anacronismo sobre beleza, Florença do século 
XV traduz o Belo enquanto algo de Bem e, muito pertinentemente, en-
quanto conveniente. A Imitatio concebida por Quintiliano, portanto, tem 
pertinência na práxis dos artífices que atuam sob o nome de renascença. 
Esse conceito permeia e fundamenta o conteúdo artístico renascentista 
e faz desabrochar, conforme considera Teixeira (2009), a possibilidade 
ilimitada da Imitatio. Vasconcelos (2012) argumenta que em Institutio 
Oratória o exemplum é algo a ser imitado, e para Quintiliano, segundo a 
mesma autora, trata-se (em conjunto com o léxico) de uma exercitação 
da arte da Oratória (ars dicendi). A imitação foi parte essencial da teoria 
clássica da arte e ajuda a explicar a natureza da arte assim como o método 
pelo qual se deu a inspiração de novas artes (Sullivan, 1989).

Entende-se, portanto, que a obra de Quintiliano propõe uma 
arte, como também oferece subsídios para arquitetar a renascença por 
meio da simples cópia ou imitação. O progresso artístico alcançado pe-
los dedicados pintores, escultores, literatos e atores da época está fun-
damentado nesse conteúdo de Quintiliano. A noção de gênio, segundo 
Teixeira (2009), foi composta ali, sob a condição da imitação e da noção 
e progresso que consiste em superar a própria natureza. A educação flo-
rentina do século XIV e XV se embebeda nas fontes antigas para valori-
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zar a cultura literária (Kleinhenz, 2004). Nisso se compõe a arti liberali 
da Renascença Florentina, e formaliza por meio do decoro e da prudên-
cia, assim como ocorre na escolha das palavras de um orador educado, 
a convergência da Oratória com o período de releitura das produções 
clássicas, também chamadas de arti liberali (Enos, 1996).

Muito se pode divagar no tocante ao período renascentis-
ta e a arte da Oratória: pelas definições do Belo, o sentido retórico de 
Inventio, da prerrogativa da imitação ou do exemplo, dos próprios prin-
cípios que compõem e fundamentam essa arte, bem como dos elemen-
tos estéticos que ela apresenta e servem como diretrizes ao movimento 
de Renascença. Importa, no entanto, para este trabalho, oferecer uma 
perspectiva sobre a questão dos estudos da Oratória no contexto so-
cial e político do Renascimento. Assim, a Oratória se apresenta como 
Retórica, cuja composição vai além da disposição técnica do discurso e 
atende à construção do argumento político. Consta para Adverse (2010, 
p. 29) sobre os meandros sociais da época que “A retórica, portanto, é
a linguagem da política que vincula o homem à sua cidade e o capacita
para a ação coletiva no espaço público”.

Muito embora ligada à teologia – ciência que não descuidou 
dos estudos da Oratória em seus aposentos monásticos – a Retórica 
como parte da Oratória encontra vasão na ars dictaminis para escritura 
de documentos desde o século XI até sua reavaliação no século XIV 
por parte dos Humanistas (Kleinhenz, 2004). É por essa reavaliação 
da Retórica que a eloquência dos ditadores medievais na Renascença 
se afasta dos conceitos de lógica Aristotélica (ou da concepção retórica 
escolástica) para abraçar-se em comunhão com a convicção dos antigos 
oradores. De acordo com Adverse (2010) o ideal de Cícero pautado 
pela vir virtutis se destaca na educação do orador durante o período 
Renascentista, rompendo com os silogismos e o contorno de disputa 
que envolvia a prática da retórica até então.

Fácil e pertinente concluir que isso muda a face do discurso 
na Idade Média pelos praticantes da arte Renascentista da Oratória, 
mergulhada no contexto Humanista. Ali a Retórica desfila novamente 
a ética em sua estética, os argumentos não são compostos apenas de 
elementos válidos como também de um perfume emocional que carac-
teriza, por outro lado, a qualidade do ouvinte. Ressurge o homem ideal. 
Florença transpira nova ordem social e política. O discurso não é um 
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elemento postiço de prática cartesiana, mas essencial para esse renovado 
anseio de beleza. A retórica fora dos padrões escolásticos aproximou a 
Oratória da Política e iluminou a sociedade da época. Foi vital para essa 
sociedade Renascentista e Iluminada, segundo Adverse (2010) e Vasoli 
(1968), a manutenção e a habilidade da Oratória.

Importante observar que a Oratória não se recicla nem se atu-
aliza no período Renascentista, foi um conhecimento clássico que per-
maneceu e influenciou a cultura da Renascença em seu âmago. Ela foi 
trazida à tona sob domínio da imitação, tal qual como foi desenhada na 
escola Humanitas por Cícero e, depois, aprofundada por Quintiliano. 
Contudo, é a obra que, inspecionada, conforme já foi apontado aqui, de-
senhou pragmaticamente os critérios de imitação que asseguraram a re-
definição das artes na Idade Média, estufando o Renascimento. Isso tudo 
graças à prodigial Florença como apontou claramente Vasoli (1968).

A permanência da técnica da Imitatio da Oratória que influen-
ciou a trajetória do olhar dos artistas ao conteúdo clássico, favoreceu 
entre os estudiosos do período Renascentista um fervoroso debate so-
bre a pertinência do termo para definir a época. De acordo com Leite 
(2012), trata-se de uma terminologia a-histórica, uma vez que o período 
em si corresponde ao Florescimento (retomando seu berço Florentino e 
Giovanno di Lorenzo de’ Médici). Tende a ver com triunfo, oferecendo 
ênfase ao poder, com a invenção de um governo pacífico e provedor 
conforme vistos em França, Inglaterra e Itália, numa exaltação ao poder 
real nos séculos XIV e XV, antes da fase considerada Iluminista. Pode-se 
analisar, portanto, que retomamos o cerne da Oratória neste conceito. É 
na escrita de Il Príncipe de Niccolo Maquiavelli, em exaltação a Lorenzo 
que se reconhece a estética discursiva eloquente, versejando de forma 
refinada a magnitude do poder. Assim, aponta-se que a organização do 
discurso em termos de eloquência na obra citada é capaz de salvaguardar 
a exaltação aos doutos: os que dominam as técnicas de construção do 
discurso43 preconizadas pelo Institutio Oratória dela se apropriam para 
compor textos que levam a nobreza, em especial, os Médici a apoiar 
substancialmente os servidores dos prazeres44, como eram considerados 

43  Silvae (1482/1485) é um conjunto de preleções em verso latino sobre autores greco-italia-
nos para cursos de ars poética e oratória no Studium Generale em Florença.
44  Termos utilizados por Marcilio Fisino em carta para Lorenzo de Médici, parcialmente 
reproduzida em Leite (2012). As cartas, com forte eloquência na escrita, foram publicadas por 
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os artistas. É o que esclarece Leite (2012) em seu trabalho de doutorado.
O entusiasmo europeu pelas Humanidades45 resgatadas da es-

cola Humanitas que preconizou a Oratória encontra seu auge no século 
XVI. Mesmo em Portugal a Retórica assume o estatuto de disciplina au-
tônoma na Universidade de Coimbra46. O modelo parisiense é que fun-
damenta o projeto educacional na ocasião, vindo da mesma França que
se deleitou com a arte Oratória com berço em Florença (Soares, 2014).
Ali se insere o Humanismo Ibérico, envolvendo também a Espanha,
onde parte da ciência da Oratória ensinada em Portugal tem ascendên-
cia. Esse Humanismo é uma mensagem pedagógica deixada por Cícero
e fortalecida por Quintiliano. Assim se dá a reflexão europeia: por meio
da força civilizatória da construção do discurso. Trata-se da arte da pa-
lavra oferecida ao Homus Urbanos, conforme salienta Soares (2014).
Prosa e verso são faces do conteúdo da retórica estudada então. Na ver-
dade, o cortesão instruído, virtuoso, agradável e urbano é o ideal de Bem
que circula na sociedade da época. Trata-se do indivíduo que, dono de
grande cultura, é erudito também na arte da conversação para valorizar
o caráter aristocrático do modelo ‘vivere civile’, confirma a autora.

De fato, a Oratória é base da Educação que forma um homem 
capaz de ser e falar bem. As contribuições do florescimento da Oratória 
são o legado da integridade humana que nutriu a pedagogia durante o 
Renascimento, desenvolvendo o potencial humano sem restrições e com 
saber enciclopédico para viabilizar o léxico e ampliar não somente o al-
cance do discurso como também da pessoa que é lançada ao mundo por 
meio dele. É dessa forma que, na pedagogia Humanitas se compreende 
a individualidade como parte elementar da virtude, válida em qualquer 
época ou lugar. 

Dessa forma é fácil compreender em qual fonte foram buscar 
inspirações os filósofos Iluministas para movimentar as massas e con-
vencer vários governantes ao fenômeno de mudanças sociais que ocor-
reram ao final do século. Foram elevados e emulados nas tranças da arte 
da Oratória. Os sólidos princípios regulatórios da expressão exerceram 

Shepheard Walwyn Publishers em 1978. É onde se lê, a exemplo de eloquência, que Ficino 
estaria entre os pintores que pintam folhas com palavras, em distinção daqueles que pintam 
muros com tintas.
45  O Italiano Petrarca é considerado o fundador do movimento Humanista no Renascimento 
(Enos, 1996). É discípulo dele Giovanni Boccaccio.
46  O humanista João Veseu é nomeado para a cadeira de Oratória (Leite, 2012).
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testemunhos na religião e nos regimes de influência de uma lingua-
gem de atelier, transformadora, diversificadora e rejuvenescedora para 
os padrões sociais da época (Pernot, 2009). Com modéstia se enaltece a 
honestidade contida na fonte do discurso Humanitas e com talento um 
gênio se prevalece do propósito de iluminar. Assim se compõe um pro-
eminente orador que defende seus argumentos em favor da democracia 
quando pratica essa arte.

Numa visão abrangente, como nos oferece Kleinhenz (2004), 
sobre a importância da Oratória para o Humanismo, que data do pe-
ríodo Renascentista, há uma verdade irrefutável, mesmo sob as vistas 
da altura tecnológica da modernidade: enquanto muitos consideram a 
imitação como algo tedioso, insuficiente ou mesmo antiquado, o fato in-
discutível é que a técnica de imitação descrita por Quintiliano favoreceu 
um dos movimentos mais criativos da humanidade, oxigenou as artes e 
renovou a política. Da mesma forma operou idealismos e operacionali-
zou a genialidade – a gênesis do gênio, conforme opina Sullivan (1989). 
Para olhares mais atentos, sugiro que os princípios da Oratória, sob a 
égide Renascentista, reorganizou o antigo e insuflou o conhecimento, 
assim como prenunciou a inauguração da própria modernidade.
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O Renascimento e a literatura

Emília Amaral47

O Classicismo é a expressão artística do grande movimento de 
transformação cultural, que vinha ocorrendo na Europa desde o século 
XIV e atingiu seu apogeu no século XVI: o Renascimento.

Esse nome liga-se à ideia de uma ressurreição da cultura antiga 
greco-latina, que teria sido ignorada durante a Idade Média. Na verda-
de, essa cultura não era desconhecida, mas, interpretada no contexto de 
uma sociedade agrária, corporativa e hierarquizada, tivera seus signifi-
cados alterados.

O Renascimento foi precedido e preparado pelo Humanismo; 
desde as últimas décadas da Idade Média, as produções culturais da 
Antiguidade vinham sendo decifradas e interpretadas à luz de uma nova 
mentalidade que se formava à medida que se desenvolvia a economia 
mercantil e a ideologia do individualismo.

O individualismo firmava-se como programa, mudando a con-
cepção do homem e a visão de mundo: ao teocentrismo medieval opõe-se o 
antropocentrismo, ao homem transcendente, o homem imanente, não mais 
uma criatura de e para Deus, mas “a medida de todas as coisas” (Protágoras).

A recuperação da cultura greco-latina é um dos aspectos do 
Renascimento, já que essa nova mentalidade deveu-se também ao pro-
gresso das ciências exatas, físicas e biológicas, com Galileu, Copérnico, 
Leonardo Da Vinci, Francis Bacon – que propôs um método de pesqui-
sa fundamentado na observação e na experimentação dos fenômenos da 
Natureza –, a invenções – como a imprensa –, e a descobertas científicas 
– como a bússola e outros instrumentos de navegação.

O Renascimento foi, de início, um movimento essencialmente 
italiano, porque a Itália:

47 Emília Amaral é autora de “Novas Palavras”, da editora FTD, entre outras obras didáticas. 
Graduada em Letras pela UNESP e Doutora em Educação pela UNICAMP. E-mail: 
amaralemilia93@gmail.com
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está à frente do Ocidente nos domínios econômico e social, 
daqui irradiou a organização da vida econômica, aqui se or-
ganizaram os meios de transporte e se criaram as condições 
financeiras para as Cruzadas, aqui se aperfeiçoou o sistema 
da livre concorrência, em oposição aos ideais corporativos da 
Idade Média, e aqui emergiu o primeiro sistema bancário, 
porque a emancipação da classe média urbana se dá aqui pri-
meiro do que no resto da Europa, porque os princípios intrín-
secos do feudalismo e da cavalaria eram aqui menos evoluídos 
do que nos países do Norte e a aristocracia rural não só pos-
suía residências na cidade desde épocas bastante recuadas mas 
também se transformou em aristocracia urbana, e, finalmente, 
sem dúvida, porque a tradição da antiguidade clássica nunca 
se perdeu nesse país, onde, por toda a parte, se viam reminis-
cências do período clássico. (Hauser, 1972, p. 368, Tomo I).

O Classicismo consistiu numa concepção de arte baseada na imi-
tação das obras dos antigos gregos e latinos, obras que se consideravam de 
classe, isto é, de alta qualidade. Imitar, contudo, não significava copiar, mas 
criar segundo os modelos estabelecidos, observando regras previamente 
dadas, para expressar as ideias de Bom, Belo e Verdadeiro. Esse idealismo 
ancorava-se no racionalismo, já que se buscava uma arte universal.

Principais escritores do Renascimento

Dante Alighieri, de Florença, nascido entre 21 de maio e 20 
de junho de 1265, ou de Ravena, entre 13 ou 14 de setembro de 1321, 
foi um escritor, poeta e político florentino, filho da atual Itália. Por una-
nimidade, é visto como o primeiro e maior poeta da língua italiana, 
definido como il sommo poeta (o sumo poeta).

A literatura ocidental está impregnada de sua poderosa influ-
ência, sendo de grande profundidade o verdadeiro culto que lhe dedica 
a consciência literária ocidental. Foi muito mais do que literato: numa 
época na qual apenas os escritos em latim eram valorizados, redigiu um 
poema, épico e teológico, La Divina Commedia, que é uma das obras-
-primas da literatura universal e um dos pontos mais altos atingidos
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pelo espírito humano. A Commedia se transformou na base da língua 
italiana moderna e culminou a afirmação do modo medieval de enten-
der o mundo.

Essa obra foi originalmente intitulada Commedia e mais tarde 
Boccacio a rebatizou com o adjetivo Divina. Da Bíblia, Dante extrai 
os dogmas católicos, tão presentes na obra. Da fusão de ambos os tex-
tos, cria-se, então, uma síntese da mentalidade medieval - calcada na 
religiosidade -, ao mesmo tempo em que se vislumbra um anúncio da 
racionalidade, da valorização do ser humano e do retorno aos modelos 
greco-romanos, características essenciais do Renascimento.

William Shakespeare (1564-1616) foi um dramaturgo e 
poeta inglês. Autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth 
e Romeu e Julieta, é considerado um dos maiores escritores de todos 
os tempos.

Nasceu em Stratford-upon-Avon, no condado de Warwick, 
Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564, onde iniciou seus estudos. A fa-
mília empobrecera e aos 15 anos foi trabalhar no açougue do pai. Com 
18 anos, casa-se com a aldeã Anne Hathaway, oito anos mais velha que 
ele. Suas dificuldades financeiras se agravaram com o nascimento da 
filha e em seguida dos gêmeos.

Em 1586, abandona o lar e muda-se para Londres, onde se 
emprega como guardador de cavalos na porta do teatro. Logo estava 
prestando serviços nos bastidores, copiando peças ou representando pe-
quenos papeis. Nessa época, período do reinado de Elizabeth I, Londres 
vivia uma intensa atividade artística. Shakespeare estudou muito e leu 
autores clássicos, novelas, contos e crônicas, que foram fundamentais 
para sua formação de dramaturgo.

Shakespeare passou a ser o copista oficial da companhia, repre-
sentava e adaptava peças de autores anônimos. Logo estava escrevendo 
o maior número das peças apresentadas no Teatro Globo, ocupado pela
companhia de Burbage, da qual fazia parte.

A obra de Shakespeare abrange aproximadamente 40 peças, 
entre comédias românticas, tragédias e dramas históricos. Em suas pe-
ças, Shakespeare teve o dom de captar com igual maestria as paixões 
mais turbulentas e os sentimentos mais puros, a mais rica alegria e o 
mais penoso desespero. Foi magistral o traço dos personagens que po-
voaram seu mundo. De Romeu e Julieta fez a personificação do amor 
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frustrado. De Otelo, o protótipo do ciumento. Do Mercador de Veneza, o 
usuário materialista por excelência. De Macbeth, o resumo da ambição e 
do remorso, sendo considerada a obra mais trágica do autor.

A fase das tragédias sérias e maduras é a mais importante na 
carreira de Shakespeare. Hamlet, embora criticada por muitos da época, 
é considerada sua maior criação. O enredo encarna o dilema do homem 
de intensa vida espiritual, que busca a essência das coisas enquanto é 
obrigado a tomar uma atitude decisiva. No célebre monólogo “Ser ou não 
ser, eis a questão”, o Príncipe Hamlet quer dormir e sonhar, mas indaga 
se o sonho da morte não será um sonho como os outros. Hesitante entre 
a fria execução de uma vingança e o sentimento de piedade, Hamlet re-
bela-se contra o destino. As peças de Shakespeare foram encenadas pela 
Europa inteira, influenciando outros dramaturgos, inclusive, sobrepon-
do-se ao teatro francês, alemão e italiano.

O autor faleceu em Stratford-upon-Avon, no dia 23 de abril 
de 1616.

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de 
setembro de 1547 – Madrid, 22 de abril de 1616) foi um romancista, 
dramaturgo e poeta castelhano. A sua obra-prima, Dom Quixote, mui-
tas vezes considerada o primeiro romance moderno, é um clássico da 
literatura ocidental e é regularmente considerada um dos melhores ro-
mances já escritos. O seu trabalho é considerado entre os mais impor-
tantes em toda a literatura, e sua influência sobre a língua castelhana 
tem sido tão grande que o castelhano é frequentemente chamado de La 
lengua de Cervantes.

Filho de um cirurgião cujo nome era Rodrigo e de Leonor de 
Cortinas, supõe-se que Miguel de Cervantes tenha nascido em Alcalá de 
Henares. O dia exato do seu nascimento é desconhecido, ainda que seja 
provável que tenha nascido no dia 29 de setembro, data em que se celebra 
a festa do arcanjo San Miguel, pela tradição de receber o nome do san-
toral. Miguel de Cervantes foi batizado em Castela no dia 9 de outubro 
de 1547 na paróquia de Santa María la Mayor. A carta do batismo reza:

Domingo, nueve días del mes de octubre, año del Señor de mill 
e quinientos e quarenta e siete años, fue baptizado Miguel, hijo 
de Rodrigo Cervantes e su mujer doña Leonor. Baptizóle el 
reverendo señor Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora. 
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Testigos, Baltasar Vázquez, Sacristán, e yo, que le bapticé e 
firme de mi nombre. Bachiller Serrano.

Em 1605 publica a primeira parte de sua principal obra: O 
engenhoso fidalgo dom Quixote de La Mancha. A segunda parte não 
aparece até 1615: O engenhoso cavaleiro dom Quixote de La Mancha. 
Em um ano antes aparece publicada uma falsa continuação de Alonso 
Fernández de Avellaneda.

Dom Quixote e Sancho Pança são os personagens principais 
da novela Dom Quixote. Os dois personagens representam os dois lados 
da alma e do comportamento de todo ser humano: Dom Quixote é o 
símbolo do idealismo, do sonho, da imaginação, do espírito de aventura; 
Sancho Pança, do realismo, do espírito prático, dos interesses imediatos.

Entre as duas partes de Dom Quixote, aparecem as Novelas 
exemplares (1613), um conjunto de doze narrações breves, bem como 
Viagem de Parnaso (1614). Em 1615 publica Oito comédias e oito en-
tremezes novos nunca antes representados, mas seu drama mais popular 
hoje, A Numancia, além de O trato de Argel, ficou inédito até ao final do 
século XVIII.

Miguel de Cervantes morreu em 1616.
Luís Vaz de Camões (1524-1580). É considerado o maior 

poeta da língua portuguesa e um dos maiores da literatura universal. 
Sua vida é repleta de incertezas. Não se sabe ao certo o ano de seu nas-
cimento, porém alguns estudos sugerem que teria sido em Lisboa, em 
1524. Também não se tem certeza de onde Camões estudou, porém 
há registros de que teria frequentado por algum tempo a Universidade 
de Coimbra.

Camões serviu como militar na África, onde perdeu o olho 
direito. Em 1550, estava de volta a Portugal, mas, em 1552, foi preso 
por ter agredido um oficial do rei. Permaneceu preso por um ano e foi 
exilado por 17 anos, morando inclusive em Macau (colônia portuguesa 
na China). Durante o exílio, o poeta esteve nas colônias portuguesas da 
África e da Ásia e usou esse momento para produzir. Por isso, quando 
retornou, sua célebre obra Os Lusíadas já estava concluída e, em 1572, foi 
publicada pela primeira vez.

Os Lusíadas é um poema épico (que narra fatos heroicos) que 
foi dedicado a D. Sebastião, rei de Portugal. O poema conta a viagem do 
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grande navegador português Vasco da Gama às Índias, narra os grandes 
feitos do povo português em suas navegações e guerras. Em gratidão, D. 
Sebastião concedeu uma pensão de 15 mil réis ao poeta.

Camões, sem dúvidas, foi o grande nome do Classicismo 
Português, suas obras são de grande valor literário. Compostas por pe-
ças teatrais, poesias líricas e épicas, além de, é claro, sua obra-prima, Os 
Lusíadas. Nela se deterá este trabalho.

Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões

Em Portugal, o Classicismo começa a ser cultivado em 1527, 
quando Sá de Miranda volta da Itália e dá a conhecer aos portugueses 
o dolce stil nuovo, o doce estilo novo. Esse estilo propunha a adoção do
verso decassílabo, de dez sílabas poéticas, e novas construções estróficas,
como o soneto, a canção, o terceto, a oitava.

Portugal, com as grandes navegações e as descobertas maríti-
mas, teve importante papel no processo do Renascimento; entretanto, 
ao lado da cultura clássica, manteve o espírito medieval.

O Quinhentismo português, portanto, é bifronte, pela coexis-
tência dessas duas culturas. Na poesia, por exemplo, o lirismo tradicio-
nal, antimetafísico, sentimental, em “medida velha” – o verso redondilho, 
de cinco ou sete sílabas – convive com as composições clássicas em “me-
dida nova”, o verso decassílabo.

E é justamente a poesia a mais alta expressão da literatura por-
tuguesa nesse momento histórico, na qual se revelou o talento de Luís 
Vaz de Camões, expresso na maior epopeia renascentista em língua por-
tuguesa, Os Lusíadas.

Os Lusíadas

Os Lusíadas são um poema épico, isto é, um poema que narra, 
que conta feitos heroicos. Seu grande tema é toda a história de Portugal, 
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exaltada por meio da expansão marítima e das conquistas que lhe são 
decorrentes, e tendo como núcleo a viagem em que Vasco da Gama des-
cobre o caminho marítimo para as Índias. Por ser a obra mais importan-
te de nosso idioma, o Português, enquanto Dante se dedicou ao Italiano, 
Shakespeare ao inglês e Cervantes ao Espanhol, vamos nos deter nela, 
consolidando-a como a fundadora de nossas raízes culturais.

Compõe-se de 10 cantos e 1102 estrofes em 8ª rima ou 8ª real 
(estrofes de oito versos, em que as rimas se distribuem segundo o esque-
ma abababcc), apresentando versos decassílabos heroicos (acentuação na 
6ª e 10ª sílabas) e sáficos (acentuação na 4ª, 8ª e 10ª sílabas).

Divide-se em: Proposição, estrofes 1, 2 e 3 do Canto I; 
Invocação, estrofes 4 e 5 do Canto I; Dedicatória, estrofes de 6 a 18 do 
Canto I; Narração, desde a estrofe 19 do Canto I até a estrofe 144 do 
Canto 10; Epílogo, estrofes de 145 a 156 do Canto X.

Canto I

Proposição

As armas e os barões assinalados
Que, da Ocidental praia lusitana,
Por mares nunca dantes navegados,
Passaram inda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo reino, que tanto sublimaram;

E também as memórias gloriosas
Daqueles Reis que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando,
E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da Morte libertando:
Cantando espalharei por toda a parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.
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Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.

Comentário

Nessa primeira parte do poema, o narrador propõe a matéria 
épica, quer dizer, apresenta o assunto do poema, informando quais feitos 
heroicos pretende celebrar. Ou seja, o narrador declara que quer cantar 
os feitos dos guerreiros e dos varões ilustres que, com extraordinária 
coragem, foram, por mares desconhecidos, fundar um novo reino em 
terras distantes; quer também cantar os feitos dos reis que ampliaram as 
fronteiras da fé cristã e do reino português; e ainda exaltar todos aqueles 
que, pelos feitos heroicos realizados, alcançaram a imortalidade. Na 3ª 
estrofe há um verso que resume essa matéria épica:

Que eu canto o peito ilustre Lusitano
Isto é, o narrador propõe-se a celebrar os feitos heroicos do 

povo português, dos Lusíadas; esse neologismo, de André de Resende, 
significa os Portugueses, imaginados pelos eruditos humanistas como 
descendentes de Luso, o companheiro do deus Baco.

Observe que, nessa 3ª estrofe, o narrador informa quais epo-
peias da antiguidade greco-latina lhe serviram de modelo:

Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Seus modelos foram, portanto, a Odisseia, de Homero, que nar-

ra a grande navegação de Ulisses, o sábio Grego, e a Eneida, do poeta 
latino Virgílio, que narra a navegação de Eneias, o sábio Troiano.

Invocação

E vós, Tágides minhas, pois criado 
Tendes em mi um novo engenho ardente,
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Se sempre em verso humilde celebrado
Foi de mi vosso rio alegremente,
Dai-me agora um som alto e sublimado
Um estilo grandíloco e corrente,
Por que de vossas águas Phebo ordene
Que não tenham enveja às de Hypocrene.
Dai-me uma fúria grande e sonorosa,
E não de agreste avena ou frauta ruda,
Mas de tuba canora e belicosa
Que o peito acende e a cor ao gesto muda;

Comentário

Invocando as Tágides, isto é, as ninfas do rio Tejo, o narrador 
pede um estilo sublime, eloquente, parecido com o som da trombeta que 
incita à guerra, um estilo adequado, portanto, ao assunto grandioso que 
pretende desenvolver.

Se atendido, Febo, o deus da poesia, ordenaria que as águas 
do Tejo não mais teriam de invejar as águas da fonte Hipocrene, onde 
habitavam as Musas, que inspiravam os poetas.

Dedicatória

E vós, ó bem nascida segurança
Da Lusitana antigua liberdade,
E não menos certíssima esperança
De aumento da pequena Cristandade;
Vós, ó novo temor da maura lança,
Maravilha fatal da nossa idade,
Dada ao mundo por Deus (que todo o mande)
Pera do mundo a Deus dar parte grande;
Vós, tenro e novo ramo florescente
De ua árvore, de Cristo mais amada
Que nenhua nascida no Ocidente,
Cesárea ou Cristianíssima chamada:
Vede-o no vosso escudo, que presente
Vos amostra a vitória já passada,
Na qual vos deu por armas e deixou
As que Ele pera si na Cruz tomou;
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Vós, poderoso Rei, cujo alto Império
O Sol, logo em nascendo vê primeiro;
Vê-o também no meio do Hemisfério,
E quando dece o deixa derradeiro;

Comentário

O narrador invoca o Rei de Portugal, cujo império estendia-se 
de Oriente a Ocidente: império que é o primeiro que o sol vê ao nascer 
e o último que deixa quando se põe.

Invoca-o também como garantia da independência de Portugal, 
esperança da expansão do mundo cristão, temor dos mouros, tenro ramo 
de uma dinastia preferida por Cristo – pois se tratava de D. Sebastião, 
adolescente à época da publicação do poema – e pede-lhe para inclinar 
um pouco a majestade e pôr os olhos da real bondade no chão para ver 
os grandiosos feitos pátrios divulgados em numerosos versos.

Declara que o rei verá amor da pátria que não busca recom-
pensa no dinheiro, mas em ser conhecido pelo canto com que proclama 
a terra em que nasceu; verá seus súditos enaltecidos e poderá julgar se é 
melhor ser rei do mundo ou dos portugueses.

Narração

Já no largo oceano navegavam,
As inquietas ondas apartando;
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
Da branca escuma os mares se mostravam
Cobertos, onde as proas vão cortando
As marítimas águas consagradas,
Que do gado de Próteo são cortadas,
Quando os Deuses no Olimpo luminoso,
Onde o governo está da humana gente,
Se ajuntam em consílio glorioso,
Sobre as cousas futuras do Oriente.
Pisando o cristalino Céu fermoso,
Vêm pela Via Láctea juntamente,
Convocados, da parte de Tonante,
Pelo neto gentil do velho Atlante
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Comentário

Essas são as duas primeiras estrofes da Narração, a parte mais 
longa do poema, já que nela vai-se desenvolver a matéria épica apresen-
tada na Proposição.

Ocorre, porém, que a obra clássica exige a unidade de ação; assim, 
dentre os inúmeros feitos portugueses, Camões escolhe narrar a viagem 
de Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias.

Observe que a ação começa com os portugueses já em alto-
-mar, cortando as águas povoadas pelos peixes, o gado de Proteu; nesse
momento, no Olimpo, Tonante, isto é, Júpiter, pede que o neto gentil do
velho Atlante, o deus Mercúrio, convoque os deuses para um conselho,
uma assembleia, sobre as cousas futuras do Oriente: os deuses julgarão
se os portugueses devem ou não ser bem-sucedidos nessa empreitada.

Aos deuses reunidos, Júpiter declara ter decidido que os portu-
gueses, tendo já vencido tantos obstáculos e passado por tantas provações, 
inclusive todo o inverno no mar, deveriam ser recebidos como amigos 
na costa oriental da África e, depois de reabastecidos, seguiriam viagem, 
pois achava justo que lhes fosse mostrada a terra que procuravam.

Baco, deus que preside a luxúria e os excessos da mesa e do 
vinho, porém, discorda: não queria perder seu domínio no Oriente e 
temia ser esquecido, caso os portugueses lá chegassem; Netuno, deus dos 
oceanos, também se opõe, pois os portugueses dominariam os mares.

Vênus, deusa do amor e da beleza, contudo, revela-se afeiçoada 
aos lusitanos, que lhe lembravam seus queridos romanos, na coragem e 
na língua que falavam, parecida com o latim; Marte, deus da guerra, fica 
ao lado de Vênus, pois admira a bravura dos portugueses.

Importa saber o papel desempenhado pela mitologia ao longo 
da narrativa: esse maravilhoso, isto é, esses elementos fantásticos vão 
intervir na ação, participando intensamente das peripécias da viagem.

Nesse sentido, ocorre certa inversão de papeis, já que os ho-
mens mostram-se impassíveis e os deuses é que se conduzem de acordo 
com suas paixões: inveja, ciúme, afeto, admiração etc. Enquanto Baco 
e Netuno agem para pôr a perder os portugueses, preparando ciladas e 
armadilhas, Vênus, principalmente, e Marte vão-nas desfazendo.

Assim, do ponto de vista dramático, são os deuses que dão sus-
tentação à ação do poema; a ação passa a desenvolver-se não só no plano 
histórico-factual, mas também no plano poético.
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Veja que, se não houvesse a intervenção do maravilhoso, o po-
ema seria a narração monótona de uma viagem por mar, um diário de 
bordo em versos.

Depois da assembleia, a narração volta a acompanhar a frota de 
Vasco da Gama, que chega a Moçambique, onde Baco prepara uma cilada. 
Os portugueses conseguem safar-se e prosseguem a viagem até Mombaça.

Canto II

Em Mombaça, o rei, aliciado por Baco, convida os portugueses 
a desembarcarem.

Vasco da Gama envia a terra dois emissários. Baco, disfarçado 
de cristão, fornece-lhes informações falsas. Vênus intervém, impedin-
do que os lusitanos sejam derrotados pelos mouros, e vai queixar-se a 
Júpiter, pedindo-lhe que proteja os bravos portugueses. A viagem conti-
nua até Melinde, onde a esquadra é recebida festivamente.

Canto III

Atente: se é a viagem de Vasco da Gama que dá unidade à ação 
do poema, como Camões narrou nele toda a história de Portugal?

Camões resolveu esse problema estrutural instaurando o pró-
prio Vasco da Gama como segundo narrador. De fato, ao chegar a 
Melinde, na costa oriental da África, o Gama é recebido pelo rei que, 
estupefato diante da proeza dos portugueses, pede-lhe que conte a his-
tória de povo tão valoroso.

No Canto III, Vasco da Gama começa a contar a história de 
Portugal. Narra a batalha de Ourique, que deu origem ao país, em que 
Afonso Henriques venceu os castelhanos. Narra os acontecimentos dos 
reinados de Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III e D. Dinis. 
Contando os fatos do reinado de Afonso IV, destaca a batalha do Salado 
e o episódio do assassínio de Inês de Castro.
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Episódio de Inês de Castro

Passada esta tão próspera vitória,
Tornado Afonso à Lusitana terra,
A se lograr da paz com tanta glória
Quanta soube ganhar na dura guerra,
O caso triste, e di[g]no de memória
Que do sepulcro os homens desenterra,
Aconteceu da mísera e mesquinha
Que depois de morta foi rainha.

Tu só, tu, puro Amor, com força crua
Que os corações humanos tanto obriga,
Deste causa à molesta morte sua,
Como se fora pérfida inimiga.
Se dizem, fero Amor, que a sede tua
Nem com lágrimas tristes se mitiga,
É porque queres, áspero e tirano,
Tuas aras banhar em sangue humano.

Conta a história de Portugal que D. Pedro, filho de D Afonso 
IV, ficara viúvo e, nessa condição, apaixonou-se por Inês de Castro, de 
importante família de Castela. O amor que devotava a essa mulher fazia-o 
recusar qualquer casamento que a corte lhe impunha por razões políticas.

Da união de D. Pedro e Dona Inês nasceram filhos, e a corte 
temia que quando se tornasse rei, D. Pedro, influenciado pela amante, 
anexasse novamente Portugal a Castela.

Assim, os cortesãos exigiram de D. Afonso que mandasse ma-
tar Inês, para que Portugal não corresse tal risco.

Morto D. Afonso, D. Pedro sobe ao trono como D. Pedro I e 
vinga-se espetacularmente: vai em busca dos assassinos da amada em 
Castela, onde se haviam refugiado, e os mata. Além disso, manda exu-
mar o cadáver de Inês e a coroa rainha.

A beleza poética desse episódio vem do fato de Camões atri-
buir a morte de Inês de Castro à circunstância de ela amar extremada-
mente, nutrindo um amor que não cabia neste mundo, e que, portanto, 
só podia levar à infelicidade, à morte.

Por meio dessa interpretação, Camões dá ao episódio histórico 
uma versão mais rica e sugestiva, indo bastante além da intriga palaciana 
que tirou a vida da amante espanhola do futuro rei D. Pedro I.
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Canto IV

Vasco da Gama continua a contar a história de Portugal, nar-
rando a confirmação de D. João I no trono português e a inauguração da 
dinastia de Avis, depois da batalha de Aljubarrota, cujo principal herói 
é Nuno Álvares.

Informa que no reinado de D. João I teve início a expansão 
ultramarina, com a tomada de Ceuta. Narra, em seguida, os aconteci-
mentos dos reinados de Duarte I, Afonso V, João II e Manuel I, quando 
a expansão alcançou seu apogeu.

Começa, então, a contar sua grande navegação, desde a partida, 
que se dera da praia do Restelo.

Episódio do Velho do Restelo

Ó glória de mandar, ó vã cobiça
Desta vaidade a quem chamamos Fama,
Ó fraudulento gosto, que se atiça
C’ua aura popular, que honra se chama,
Que castigo tamanho e que justiça
Fazes no peito vão que muito te ama!
Que mortes, que perigos, que tormentas,
Que crueldades neles esprimentas!
Dura inquietação d’alma e da vida
Fonte de desamparos e adultérios,
Sagaz consumidora conhecida
De fazendas, de reinos e de impérios:
Chamam-te ilustre, chamam-te subida,
Sendo digna de infames vitupérios;
Chamam-te Fama e Glória soberana,
Nomes com quem se o povo néscio engana,
A que novos desastres determinas
De levar estes Reinos e esta gente?
Que perigos, que mortes lhe destinas,
Debaixo dalgum nome preminente?
Que promessas de reinos e de minas
De ouro, que lhe farás tão facilmente?
Que fama lhe prometerás? Que histórias?
Que triunfos? Que palmas? Que vitórias?



137

Comentário

Vasco da Gama relata que, no dia de sua partida, vieram pesso-
as da cidade por causa dos amigos ou parentes ou só para ver o grande 
acontecimento, mostrando-se temerosas e tristes.

Os marinheiros, acompanhados de frades, que rezavam, diri-
giam-se aos navios, enquanto os que presenciavam a cena já os tinham 
como perdidos: as mulheres choravam e os homens suspiravam, pois a 
viagem era longa e incerta.

As mães, esposas e irmãs sofriam mais intensamente que os 
outros, desesperadas. Uma delas queixa-se ao filho, alegando que ele a 
abandonava na velhice para ser comido pelos peixes; outra, com o cabelo 
descoberto, fala ao marido, dizendo-se magoada, porque ele iria arriscar 
uma vida que pertencia a ela e trocaria o amor de ambos pela incerteza 
do mar e dos ventos.

Os velhos e as crianças, mais fracos pela idade, acompanhavam 
as lamentações, também ecoadas pelos montes.

As lágrimas da multidão encharcavam as areias da praia. Os 
marinheiros, a fim de não se arrependerem, nem olhavam para as mães 
e esposas desesperadas.

Vasco da Gama decidiu então que não haveria despedidas, pois 
elas fazem sofrer quem parte e quem fica. Mas um velho, de aspecto 
venerável, que estava no meio da multidão, olhando os marinheiros, me-
neando a cabeça, descontente, levantou a voz, que do mar se pôde ouvir, e 
começou a fazer o discurso lido, tirando as palavras do “experiente peito”.

Por meio de prosopopeia, isto é, personificando “a glória de 
mandar” e “a inútil cobiça da Fama”, o velho as interpela duramente. 
Ressalta que são apenas vaidade, já que os homens se atiram com pra-
zer a ambas, porque são estimulados pela noção de honra, por sua vez 
dependente da reputação que lhes atribui a opinião pública. Além disso, 
acusa-as de castigar os homens de coração vazio com mortes, perigos, 
tormentas e crueldades.

O velho acrescenta, ainda, que essa ambição, embora seja cha-
mada de ilustre e sublime, causa abandonos e adultérios, destrói riquezas 
e impérios.

Ao invés de nomearem-na Fama e Glória, nomes com os quais 
se engana o povo ignorante, ela na verdade devia merecer só nomes 
infamantes.
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Irado, pergunta-lhes sob que pretexto altissonante pretendiam 
levar aqueles homens e o próprio reino a novos desastres; indaga-lhes 
que promessas levianas de minas de ouro, reinos, triunfos e vitórias fa-
ziam para seduzi-los.

O Velho evoca o ato de Prometeu, o filho de Jápeto, que rou-
bou o fogo dos deuses e o deu a conhecer aos homens, fogo que acendeu 
as guerras no mundo; pondera que foi um grande erro, porque teria sido 
melhor que a estátua do homem em barro, onde escondeu a tocha, tives-
se ficado sem o fogo do desejo.

Sem esse fogo do desejo, Faetonte não se teria atrevido a guiar o 
carro do Sol, nem Dédalo, o arquiteto do Labirinto, teria tentado voar com 
seu filho Ícaro. Ambos tiveram sua ambição punida: Ícaro precipitou-se 
no mar e Faetonte caiu no rio Pó, mas o velho reconhece que nenhum 
grande ou nefasto empreendimento deixa de tentar os homens, e lamenta, 
melancolicamente, a miserável sorte e a estranha condição humana.

Canto V

Nesse canto, Vasco da Gama conta os acontecimentos do início 
da viagem: o fogo-de-santelmo, a tromba marinha, a difícil ultrapassa-
gem, no extremo sul da África, do cabo das Tormentas, que era o gigante 
Adamastor, que os deuses haviam punido transformando-o no promon-
tório. Continua o relato até a chegada da esquadra a Melinde.

Canto VI

A esquadra deixa Melinde com destino às Índias. Baco desce 
ao reino de Netuno e pede aos deuses marinhos que liberem os ventos 
contra a frota portuguesa. O marinheiro Veloso entretém os compa-
nheiros contando-lhes a lenda dos Doze de Inglaterra, mas sua estória 
é interrompida pela sobrevinda de uma tempestade. Vênus intervém, e 
com as Ninfas, que seduzem os ventos, abranda a tempestade. Cessada a 
tempestade, já se avista Calicute, na Índia.
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Canto VII

Vasco da Gama chega a Calicute e recebe em seu navio o mou-
ro Monçaíde, que o convida a visitar a cidade. Em terra, o Gama é rece-
bido pelo catual, o embaixador do Samorim, governante local. Ao visitar 
as caravelas, o catual fica impressionado com as insígnias e bandeiras.

Canto VIII

O capitão Paulo da Gama explica ao catual o significado das 
insígnias e bandeiras. Os portugueses enfrentam problemas com os 
mouros, incitados por Baco. Vasco da Gama é preso, mas liberta-se dan-
do aos mouros mercadorias valiosas.

Canto IX

Vasco da Gama decide apressar a partida. Inicia-se a viagem de 
volta, interrompida por um descanso na Ilha dos Amores, onde Vênus e 
Cupido haviam preparado uma recepção para compensar os portugueses 
das aflições da viagem. Vasco da Gama mantém uma relação amorosa com 
Tétis, enquanto os marinheiros entregam-se a jogos eróticos com as Ninfas.

Canto X

Ainda na Ilha dos Amores, Tétis oferece um banquete aos portu-
gueses. Depois, conduz Vasco da Gama ao alto de uma colina, de onde lhe 
descortina “a máquina do mundo”, a organização do Universo, que segue 
ainda a concepção geocêntrica, de Ptolomeu. Uma ninfa profetiza novos 
feitos heroicos dos portugueses; Tétis antevê novas glórias a tão notável 
povo, e despede-se. A frota deixa a Ilha dos Amores e regressa a Portugal.

Epílogo

No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
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E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e na rudeza
D’ua austera, apagada e vil tristeza.

Comentário

Veja que é impossível deixar de relacionar essa estrofe do epí-
logo com o episódio do velho do Restelo. Antes, é preciso saber que, 
desde o século XV, já se alimentava a ideia de celebrar a expansão marí-
tima portuguesa num poema épico, e até um humanista italiano, Ângelo 
Policiano, se oferecera a D. João II para realizar tal obra.

Esse desejo dos humanistas prendia-se à intenção de ressuscitar 
os gêneros da antiguidade clássica, entre eles a epopeia. Nesse sentido, as 
navegações portuguesas podiam facilmente comparar-se às navegações 
de Ulisses e Eneias.

Além disso, convém lembrar que a ideia de uma epopeia dos 
feitos lusitanos estava ligada à ideologia oficial da corte portuguesa, que 
justificava a expansão pela necessidade de deter o avanço muçulmano 
no Mediterrâneo e de servir como exemplo aos próprios cristãos, en-
volvidos em lutas entre si, decorrentes dos movimentos da Reforma e 
Contrarreforma.

O narrador de Os Lusíadas parece encampar essa ideologia ofi-
cial; lembre-se de que, já na Proposição, afirmara querer cantar “as me-
mórias dos Reis que foram dilatando a Fé” e, na Dedicatória, saudara D. 
Sebastião como “novo temor da maura lança”.

Talvez devido ao aspecto dualista do quinhentismo português, 
essa estrofe do epílogo e a fala do velho do Restelo parecem correspon-
der a uma nota dissonante nesse poema de exaltação patriótica.

Entretanto, é possível admitir outra interpretação. Trata-se de 
identificar, na voz do narrador, a voz do poeta que soube reconhecer o 
relaxamento moral do povo português, o qual se teria deixado inebriar 
pelo poder e riqueza alcançados com a expansão ultramarina.

De acordo com tal interpretação, a fala sensata do velho do 
Restelo, condenando a aventura de Vasco da Gama e amaldiçoando o 
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primeiro a construir um navio, reveste-se de extraordinária dimensão 
poética, porque pode ser lida como a recuperação do coro das tragédias 
gregas, no seu papel de profetizar as consequências funestas de certos 
atos humanos.

Como argumento favorável a ela, lembremos, ainda, que o velho 
não hesita em evocar as malogradas aventuras de Prometeu, Faetonte, 
Dédalo e Ícaro, sugerindo haver semelhança entre esses atos ditados 
pela ambição e pela vaidade e as empreitadas portuguesas.

Temos, portanto, em Os Lusíadas, ao lado da exaltação patrióti-
ca dos grandes feitos portugueses a sua relativização, isto é, nesta obra o 
gênio de Camões desmascara a ideologia oficial, o “espírito de cruzada”, 
revelando a “glória de mandar” e a “vã cobiça” que animavam os portu-
gueses às grandes navegações.

Os Lusíadas e o Século XXI

Embora a presença da mitologia dê dimensão poética a Os 
Lusíadas, não se pode afirmar que a obra tenha vínculos doutrinários 
com o paganismo, já que o poema pode ser lido como cristão, como 
expressão artística do “espírito de cruzada”.

Além disso, devemos reconhecer que era difícil simplesmente 
copiar a epopeia clássica, numa época em que o espírito mercantilista 
pouco valorizava a ação de heróis guerreiros.

Por essas razões, Camões faz em seu poema a exaltação 
do homem do Renascimento. Nele, além de registrar a história de 
Portugal, registra os conhecimentos imprescindíveis a um humanista do 
Renascimento: o conhecimento da geografia do mundo, revelado pelas 
navegações; o da filosofia, da astronomia, da botânica etc.

Tais conhecimentos tornam o homem renascentista um ser 
que se acredita superior, tanto que Baco, quando incita as divindades 
marinhas a destruir os portugueses, demonstra o receio de que “venham 
a deuses ser, e nós humanos”.

Essa dimensão homens = deuses explicita-se no Canto IX de 
Os Lusíadas, por meio do encontro sexual dos marinheiros com as nin-
fas. Além de imortalizar os homens que se haviam submetido ao esforço 
sobre-humano, ele permite que Vasco da Gama, conduzido por Tétis, 
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contemple a “máquina do mundo”, isto é, a cosmovisão, de acordo com 
a teoria ptolomaica: se o homem é a “medida de todas as coisas”, nada 
mais adequado que a Terra fosse o centro do Universo.

Assim, a visão moderna da superioridade do Homem sobre a 
Natureza, presente na obra, talvez explique a importância dos episódios líri-
cos que se sucedem em seu decorrer. Nesse sentido, além dos atos de bravu-
ra, muitas vezes circunstanciais, valeria enfatizar o que há de propriamente 
“humano” nos mortais: seus sentimentos, suas emoções, suas paixões.

Compreende-se então o relevo de passagens como a de Inês de 
Castro, aquela que foi punida com a morte por sucumbir a uma paixão 
humana desvairada: o amor, que não mede causas nem consequências, 
em sua tresloucada entrega.

Concluindo esta análise, podemos afirmar que Os Lusíadas, 
mais de quatrocentos anos depois de sua publicação, oferece-se como 
espelho ao homem do século XXl, para que reflita sobre o verdadeiro 
móvel de suas ações. Visto desse modo, o poema não é apenas a gigan-
tesca epopeia do homem renascentista que estudamos. É, também, a 
possibilidade de uma reflexão sobre a condição humana, precisamente 
em nossos dias.
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Aspectos do Renascimento musical

Adelcio Camilo Machado48

Maria Luiza Zani49

A retomada do pensamento musical da 
antiguidade grega

Assim como se deu em outras vertentes das ciências e das artes, 
a redescoberta da cultura greco-latina exerceu grande impacto na pro-
dução musical do período renascentista. A partir do século XV, diversos 
manuscritos gregos que abordavam a música foram localizados e tradu-
zidos para o latim, passando a ser referência para os estudos musicais 
daquele período. Dessa forma, as concepções musicais de Pitágoras (c. 
570 – c. 495 a.C.), Platão (c. 420 – c. 347 a.C.) e Aristóteles (384 – 322 
a.C.) tornavam-se marcos importantes para os compositores e teóricos 
do Renascimento (Grout; Palisca, 2014).

Dentre os muitos aspectos que compunham o pensamento 
musical da antiguidade grega, o Renascimento voltou grande parte de 
sua atenção para as relações entre a música e a produção ou modificação 
de um ethos. De acordo com vários pensadores da Grécia antiga – dentre 
os quais se incluíam, ainda que com algumas divergências, Damon (séc. 
V a.C.), Platão e Aristóteles –, determinados modos musicais eram ca-
pazes de modificar o comportamento ético de seus ouvintes.

Há uma anedota que circulou por diferentes escritos da an-
tiguidade grega, cuja autoria é atribuída majoritariamente ao músico 
e filósofo Damon, que ilustra bem esse vínculo entre a música e um 
ethos. Segundo essa narrativa, havia alguns jovens que, embriagados

48  Adelcio Camilo Machado é Docente da UFSCar. Graduado, Mestre e Doutor em Música 
pela UNICAMP. E-mail: adelcio.camilo@gmail.com
49  Maria Luiza Zani é Docente no Conservatório Municipal “Maestro Henrique Castella-
ri” de Salto. Bacharel em Piano pela Faculdade de Artes Alcântara Machado de São Paulo 
(FAAM). E-mail: maluzani1@gmail.com
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pelo vinho e excitados pelo som de uma flauta, decidiram invadir a 
casa de uma mulher conhecida por sua conduta moral irrepreensível. 
Diante dessa situação, Damon, que presenciava a cena, pediu para que 
o flautista executasse uma melodia em modo frígio, que era usado em
cerimônias religiosas. Essa música teria provocado um efeito imediato
sobre os jovens, que tomaram ciência de seu estado de embriaguez e
desistiram de seu ato. Por meio dessa narrativa, afirmava-se o poder
da música em modificar o caráter e o comportamento dos indivíduos
(Fubini, 2005; Tomás, 2005).

Convém ainda destacar que não foi somente entre os filósofos 
gregos que se estabeleceram vínculos entre o mundo ético e o sonoro. 
Além dos textos filosóficos, as narrativas mitológicas também atribuíam 
à música o poder de interferir nas ações e nos comportamentos. O mito 
do semideus Orfeu é, nesse sentido, exemplar. Segundo a mitologia, ele 
era possuidor da lira, instrumento musical de cordas dedilhadas cons-
truído pelo próprio deus Apolo, e a utilizava como acompanhamento 
para o seu canto. A música produzida por Orfeu era capaz de acalmar as 
feras e até mesmo de fazer com que árvores e rochas se movimentassem 
para acompanhar seu som. Tal mito reforçava não só os diferentes com-
portamentos éticos provocados pela música, como também seu poder de 
encantamento (Fubini, 2005).

No contexto renascentista, uma carta de 1549 redigida pelo 
bispo Bernardino Cirillo apresenta sinais de que seu autor estava in-
corporando esse tipo de pensamento produzido na Grécia antiga. Para 
fundamentar uma crítica à música de seu tempo, Cirillo lembrou que 
“a música era entre os antigos a mais esplêndida de todas as belas-artes. 
Com ela suscitavam poderosos efeitos que hoje não conseguimos obter 
nem com a retórica nem com a oratória, movendo as paixões e os afetos 
da alma” (Cirillo apud Grout; Palisca, 2014, p. 184). Referindo-se à mú-
sica sacra, o bispo criticava o fato de que as diferentes partes cantadas da 
missa, que exerciam funções distintas no rito religioso, eram compostas 
em um estilo “indiferente e incerto”. Cirillo supõe ainda que, caso fosse 
um músico da antiguidade que tivesse concebido a música para o rito 
litúrgico, ele “estabeleceria um contraste entre Kyrie e Agnus Dei, entre 
Gloria e Credo, Sanctus e Pleni, salmo e motete”50. Por fim, o bispo 

50  Na sequência do texto, encontram-se maiores explicações sobre essas partes da missa.
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expressa seu desejo de que a música de seu tempo incorporasse o pensa-
mento da antiguidade grega a fim de provocar os sentidos dos ouvintes:

Eu gostaria, em suma, que, quando uma missa é composta para 
ser cantada na igreja, a música fosse concebida em harmonia 
com o sentido fundamental das palavras, em certos intervalos 
e números capazes de conduzir os nossos afetos à religião e à 
piedade, e que o mesmo se fizesse com os salmos, hinos e outros 
louvores que se consagram ao Senhor (Zarlino, 1983, pp. 94-99).

De certa forma, esse potencial expressivo, que um crítico como 
Cirillo buscava reconhecer na música, foi potencializado também pelas 
próprias transformações no material musical da época. Durante o pe-
ríodo medieval, as composições sacras eram basicamente diatônicas, ou 
seja, utilizavam-se de um conjunto de apenas sete notas musicais: Dó, 
Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Em linhas gerais, certas alterações nessas notas 
eram permitidas apenas quando fosse necessário fugir de algum inter-
valo que era considerado como “desagradável” pelos teóricos musicais 
da época. Porém, ao longo da Idade Média, teóricos e músicos práticos 
foram calculando e encontrando sons intermediários entre essas notas, 
que progressivamente passaram a ser adotados e aceitos. Durante o pe-
ríodo Renascentista, já era possível obter as notas Dó sustenido (inter-
mediária entre Dó e Ré), Mi bemol (intermediária entre Ré e Mi), Fá 
sustenido (intermediária entre Fá e Sol) e Si bemol (intermediária entre 
Lá e Si). Com isso, ampliavam-se o leque expressivo disponível para os 
músicos da época.

Em síntese, pode-se dizer que o Renascimento musical consis-
tiu basicamente numa revalorização do pensamento musical produzido 
pela Antiguidade Grega, que se expressou em novos estilos musicais. 
Porém, convém lembrar que o centro principal da produção musical 
desse período foi a Península Itálica, que era segmentada em diversas 
cidades-estados ou principados governados de maneira independente 
(Grout; Palisca, 2014). Essa ausência de uma unificação política se 
expressa na inexistência de uma uniformidade estilística na música 
renascentista, que se mostra bastante diversificada. Portanto, para fins 
de clareza expositiva, a produção musical do Renascimento será aqui 
discutida em três diferentes eixos: a música vocal sacra, a música 
vocal profana e a música instrumental.
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Música vocal sacra

Ao longo do Renascimento, a esfera religiosa ainda se manteve 
como grande detentora do poder político, econômico e cultural. Dessa 
forma, as igrejas continuaram sendo importantes financiadoras da música, 
mantendo grandes grupos corais, investindo na construção de órgãos e 
encomendando composições. Com isso, produziram-se diversas obras de 
música vocal sacra durante o período Renascentista, muitas delas com ta-
manha magnitude que não encontravam equivalência na música profana.

Desde o período medieval, diversas partes da missa católica 
foram transformadas em canções. Assim, a missa se converteu, de cer-
ta forma, em um gênero musical, formado por cinco partes principais: 
Kyrie, Glória, Credo, Sanctus/Benedictus e Agnus Dei. Inicialmente, 
essas canções foram compostas com uma única linha melódica, gerando 
uma textura chamada monofônica. Porém, ainda durante a Idade Média, 
os compositores foram acrescentando outras melodias, gerando as cha-
madas missas polifônicas, como é a Messe de Notre Dame do compositor 
francês medievalista Guillaume de Machaut (c.1300-1377).

Durante o Renascimento, diversos compositores continuaram 
se dedicando a compor missas polifônicas, concebidas geralmente para 
quatro vozes. Dentre eles, destacava-se Josquin des Prez (c.1450 – 1521), 
cuja importância na esfera musical costuma ser comparada à de Miguel 
Ângelo para os campos da arquitetura, pintura e escultura. Dentre seus 
muitos ofícios, des Prez foi cantor da catedral de Milão, membro da ca-
pela ducal de Galeazzo Maria Sforza, esteve na capela papal de Roma, 
na França, provavelmente na corte de Luís XII, foi maestro di cappella 
da corte de Ferrara e foi nomeado preboste (juiz na antiga magistratura 
francesa) de Notre-Dame. Josquin foi muito admirado por conseguir 
compor valorizando o ritmo, a acentuação das palavras, deixando o texto 
ficar bem compreensível e ainda por fazer com que sua música tivesse 
a capacidade de ajudar a expressar a emoção de cada palavra do texto.

Um exemplo musical que ilustra bem o estilo de Josquin des 
Prez é o Kyrie51 da missa “Pange lingua”, considerada como a última 

51  O Kyrie é uma das primeiras canções de uma Missa, sendo por vezes precedido apenas pelo 
conductus (canção que acompanha o deslocamento do sacerdote para o altar). Seu texto é cantado em 
grego, trazendo os seguintes dizeres: “Kyrie, eleison / Christe, eleison / Kyrie, eleison”, cuja tradução é: 
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missa escrita por ele, por volta de 1514. Trata-se de uma composição a 4 
vozes, na qual ouvimos uma voz iniciar sozinha a linha melódica e gra-
dativamente cada voz vai sendo introduzida delicadamente, num estilo 
imitativo e fluente, dando a impressão de cada ser vivo poder iniciar seu 
pedido de perdão no seu tempo e vindo de qualquer parte do mundo. 
Todas as vozes terminam juntas, soando uma doce e alegre harmonia, 
como a feliz esperança na bondade de Deus perdoando a humanidade.

A música sacra do Renascimento teve ainda outro grande im-
pulso graças às Reformas religiosas do período. Sabe-se que, em 1517, 
na Alemanha, Martinho Lutero (1483 – 1546) tornou públicas as suas 
95 teses, contestando muitas práticas do catolicismo. Martinho Lutero 
era compositor, cantor e acreditava nos poderes educativo e ético da mú-
sica. Ao contrário da música polifônica e altamente especializada de sua 
época, que demandava a manutenção de um coro especialmente treina-
do para executá-la, Lutero desejava que a congregação participasse da 
música durante os serviços religiosos.

As convicções pessoais de Lutero acabaram se refletindo na 
música. De acordo com seu ponto de vista teológico, alterou as palavras 
da liturgia, mas conservou o latim, por acreditar que era importante 
para a educação dos jovens. Assim, nascia um hino estrófico cantado 
pela congregação. Essa nova modalidade da música vocal sacra passou 
a ser chamada, em alemão, de Choral ou Kirchenlied (canção de igreja) 
(Grout; Palisca, 2014).

Praticamente ao mesmo tempo em que acontecia a Reforma 
na Alemanha, a igreja inglesa também rompeu com a igreja católica de 
Roma. A música sacra inglesa acabou gradativamente se transformando: 
passou a ser cantada em inglês, em estilo simples, silábico (com uma 
nota para cada silaba) e homofônico (com uma só linha melódica, com 
acompanhamento de acordes, basicamente com um mesmo ritmo em 
todas as vozes). Dessa forma, tal produção contrastava com a música 
católica, que era cantada em latim, densa, repleta de ornamentos, melis-
mática (várias notas para uma única sílaba) e em estilo polifônico (duas 
ou mais linhas melódicas ao mesmo tempo).

Dois gêneros vocais foram mais recorrentes na música angli-
cana: o Serviço e o Hino. O gênero Serviço apresenta música para as 

“Senhor, tende piedade de nós / Cristo, tende piedade de nós / Senhor, tende piedade de nós”. Maio-
res informações sobre a missa e sobre o Kyrie podem ser encontradas em Hoppin (1978, p. 133-4).
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partes invariáveis das orações matutinas e vespertinas, bem como para 
a sagrada comunhão, assemelhando-se, respectivamente, às matinas, às 
vésperas e à missa da igreja católica. O Hino inglês pode ser dividido 
em dois tipos: full anthen (hino completo), inteiramente escrito para 
um coro, sem acompanhamento instrumental, e verse anthen (hino em 
verso), escrito para um ou mais solistas, alternando com passagens para 
coro e com acompanhamento instrumental. Tais diferenças podem ser 
percebidas quando se escutam os hinos de dois compositores ingleses: 
o full anthem “Here the voyce and prayer of the servaunts” de Thomas
Tallis (c.1505 – 1585) e o verse anthen “Glorious and Powerful God” de
Orlando Gibbons (1583 – 1625).

Na França, Países Baixos e Suíça, a Reforma impactou a mú-
sica de outras maneiras. João Calvino (1505 – 1564) e outros chefes 
religiosos manifestaram oposição à igreja católica de forma mais seve-
ra. Tal postura levou à proibição, pela igreja calvinista, de músicas com 
textos que não fizessem parte da Bíblia – como era o caso do já men-
cionado Kyrie –, e gerou ainda certa desconfiança em relação ao uso 
de elementos musicais considerados mais elaborados. Disso resultaram 
as coleções de salmos, cantados geralmente em uníssono e sem acom-
panhamento instrumental, que eram utilizados nos serviços religiosos 
(Grout; Palisca, 2014).

Essas diversas reformas religiosas fizeram com que a igreja ca-
tólica perdesse muitos adeptos e seu poder de influência em diversos 
territórios. Além disso, Roma foi saqueada e conquistada pelos mer-
cenários espanhóis e alemães em 1527. Diante desse cenário, a igreja 
católica deu início a um conjunto de ações que visavam conter o avanço 
das reformas religiosas, bem como recuperar sua força e seus fiéis. Essas 
ações foram batizadas de Contra Reforma.

Uma das principais ações da Contra Reforma foi uma grande 
reunião entre diversos membros da alta hierarquia da igreja, chamada de 
Concílio de Trento, que ocorreu entre os anos de 1545 e 1563 no norte 
da Itália. O objetivo do concílio era rever algumas práticas religiosas ou 
doutrinárias da igreja e, dentre os assuntos debatidos, incluía-se a pro-
dução musical do catolicismo. As principais reclamações que chegaram 
ao Concílio de Trento sobre a música sacra foram: o uso de inspira-
ção profana para as composições (cantus firmus profanos ou imitação de 
chansons), a dificuldade de compreensão do texto das canções em virtude 
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do uso de polifonias complexas, o emprego frequente de instrumentos 
musicais considerados “ruidosos”, a pronúncia incorreta das palavras e 
a negligência de cantores com atitudes irreverentes. Todavia, apesar das 
críticas, o Concílio de Trento acabou não proibindo ou deixando regras 
claras sobre as técnicas musicais já consolidadas. Houve apenas uma su-
perficial orientação: “para que a casa de Deus possa de direito ser cha-
mada uma casa de oração”, se faz necessário evitar tudo que for “impuro 
ou lascivo” (Grout; Palisca, 2014, p. 284).

Um dos compositores que atuou intensamente no contexto da 
Contra Reforma foi o italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525 
– 1594), que teve uma ampla produção musical nesse período. Uma de
suas composições mais comentadas pelos estudiosos da música é a Missa
Papae Marcelli (Missa do Papa Marcelo, escrita em memória desse papa),
publicada em 1567 e escrita em estilo polifônico para seis vozes, chegan-
do a trechos de oito vozes decorrentes de divise (Grout; Palisca, 2014).

Música vocal profana do Renascimento

Uma das consequências da retomada da cultura grega foi o 
movimento do Humanismo, que fez com que artistas e intelectuais 
deixassem um pouco de lado temáticas ligadas à esfera religiosa e se 
dedicassem mais à observação do próprio ser humano. Isso deu grande 
impulso à música profana. Surgiram muitas composições vocais feitas 
para divertimento das pequenas cortes, com estilos variados e que ex-
pressavam emoções das mais diversas naturezas. Vários compositores se 
notabilizaram na produção de canções profanas, dentre os quais podem 
ser incluídos os nomes do já mencionado Josquin des Prez, bem como de 
Claudin de Sermisy (c.1490 – 1562), Claude Le Jeune (c.1528 – 1600), 
Clément Janequin (c.1485 – 1558) e Pierre Passereau (1509 – 1547).

Dentre os gêneros de música vocal profana produzidos no 
Renascimento convém destacar a frottola, a chanson e o madrigal. A 
frottola surgiu na Itália no final do século XV. Geralmente apresentava 
uma melodia cantada na voz superior e o restante era tocado como 
acompanhamento instrumental. Frottolas de diversos compositores 
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foram publicadas para canto e acompanhamento de alaúde. As melodias 
eram relativamente simples, com ritmo bem marcado e há relatos de que 
o cantor solista tinha a liberdade de improvisar através do acréscimo de
outras notas. Não havia restrições aos textos, que poderiam ser satíricos
ou amorosos. Um bom exemplo de frottola italiana é a obra “El Grillo”
do compositor Josquin des Prez.

A chanson (canção francesa) era tipicamente cantada em fran-
cês, em andamento rápido, bem ritmada, com melodia na voz principal 
e trechos imitativos. Seu texto poderia abranger batalhas, temas poé-
ticos, ou situações amorosas com episódios engraçados. Um exemplo 
desse gênero pode ser conferido na canção “Il est bel e bon”, de Pierre 
Passereau. Nela, seu compositor descreve uma reunião de mulheres, na 
qual cada uma quer contar mais vantagens sobre as qualidades de seu 
marido para as demais. Como acompanhamento para essas vozes, ou-
vem-se duas vozes produzindo sons onomatopaicos que se assemelham 
ao som de galinhas, conferindo um caráter jocoso à canção.

O madrigal é considerado como o gênero profano italiano mais 
importante no século XVI. Tinha como característica a ausência de re-
frão e a existência de uma linha melódica diferente para cada linha do 
texto. A música buscava ajudar a destacar o significado e o sentido 
de cada palavra do texto. Vários textos eram sentimentais ou eróticos e 
possuíam maior densidade poética se comparados aos da frottola, 
sendo muitos de autoria de grandes poetas, como Francesco Petrarca 
(1304 – 1374) e Jacopo Sannazaro (c.1457 – 1530). Geralmente a com-
posição usava muita imitação, fazendo as vozes apresentarem igual im-
portância e entrelaçamento. Vale destacar que o madrigal era pensado 
para ser executado com um cantor para cada voz, pois era um gênero de 
música vocal de câmara, cantado em reuniões nos palácios e reuniões 
formais ou informais das academias, que eram “sociedades organizadas 
nos séculos XV e XVI em muitas cidades, para o estudo e discussão de 
questões literárias, científicas e artísticas” (Grout; Palisca, 2014, p. 235).
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A música instrumental

Embora a produção musical mais ampla do período renascen-
tista tenha se dado com peças vocais, há também indícios que apontam 
para práticas da música instrumental nessa época. Um deles é a exis-
tência de livros que descrevem ou apresentam xilogravuras de diversos 
instrumentos musicais, ou ainda que trazem instruções sobre a maneira 
de tocá-los. Tais publicações apontam não só para a mera existência dos 
instrumentos, mas sugerem a possibilidade de que os mesmos tenham 
sido utilizados no acompanhamento de peças vocais, especialmente as 
profanas (Grout; Palisca, 2014).

Convém lembrar que a publicação desses livros estava intima-
mente ligada aos progressos da própria técnica de impressão. Por volta 
do ano de 1450, Johann Gutenberg aperfeiçoava a técnica de impressão 
de livros através de caracteres móveis, o que significava que não era mais 
necessário fazer cópias manuscritas das publicações. Já no ano de 1473, 
essa técnica passou a ser utilizada para a notação de música vocal sacra. 
Tempos depois, surgiram partituras impressas para música instrumental, 
como são as coleções do italiano Otaviano de Petrucci de 1523 e do fran-
cês Pierre Attaignant, publicadas a partir de 1528 (Grout; Palisca, 2014).

Dentre os instrumentos de sopro utilizados na época, destaca-
va-se a flauta-doce, construída em diferentes dimensões, que permitiam 
executar uma ampla extensão de notas (Grout; Palisca, 2014). Além da 
flauta doce, havia ainda

as charamelas (instrumentos de palheta dupla), os cromornes 
(ou krummhorns, também de palheta dupla, mas de sonoridade 
mais suave do que as charamelas), o kortholt e o rauschpfeife 
(instrumentos com a palheta coberta por uma cápsula), a flau-
ta transversal e os cornetos (de madeira ou marfim, com bocais 
em forma de taça); os trompetes e as sacabuxas (antepassado 
do moderno trombone) (Grout; Palisca, 2014, p. 256).

Os instrumentos de cordas friccionadas já começavam a sur-
gir através das violas, que também eram construídas com diferentes di-
mensões, à semelhança do que ocorria com a flauta doce. Há relatos 
ainda sobre a existência de órgãos cuja constituição já era muito próxi-
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ma à sua forma moderna. Outros instrumentos de tecla utilizados no 
período eram o clavicórdio, o cravo e o virginal (Grout; Palisca, 2014). 
Compositores ingleses como William Byrd (1543 – 1623), John Bull 
(c.1563 – 1628), Orlando Gibbons (1583 – 1625) e Thomas Tomkins 
(1572 – 1656) realizaram uma expressiva produção para instrumentos 
de tecla nos séculos XVI e XVII.

Outro instrumento que se tornou mais popular e se destacou 
nesse contexto foi o alaúde. Tratava-se de um cordofone dedilhado cuja 
caixa de ressonância tinha um formato que se assemelhava à metade de 
uma pera, com costas arredondadas e uma abertura circular rendilhada no 
tampo, chamada de roseta. O alaúde possuía braço largo e curto, crave-
lhame bem inclinado em relação ao braço, duplas cordas de tripa afinadas 
em uníssono (um só som) e em tamanhos diversos (alto, tenor, baixo etc.).

Em vez de usar a notação musical no pentagrama, que vinha se 
consolidando desde o período medieval, a escrita para o alaúde se utili-
zava de tablaturas, que consistiam em símbolos que indicavam ao instru-
mentista onde ele deveria posicionar os dedos para obter os sons espe-
rados. Ao longo do tempo, esse sistema de notação através da tablatura 
acabou sendo abandonado. Quando se chega ao século XIX, por exem-
plo, nota-se que as peças para violão eram usualmente grafadas através 
de uma escrita musical que se utiliza do pentagrama, do mesmo modo 
que acontecia com outros instrumentos. Porém, é curioso perceber que 
a tablatura acabou voltando a ser usada nos dias de hoje, especialmente 
em métodos para guitarra e instrumentos similares (Henrique, 1988).

A música instrumental estava muito ligada ao repertório vocal 
no início do século XVI. Tanto na música sacra quanto na profana, os 
instrumentos eram utilizados para dobrar ou substituir vozes das com-
posições polifônicas. As obras vocais serviram de base para muitas com-
posições instrumentais do Renascimento. Os compositores faziam basi-
camente uma transposição da linha melódica vocal para um instrumento 
ou grupo de instrumentos, acrescentando ornamentos. No final do século 
XVI, o gênero de música polifônica instrumental que se destacou foi a 
canzona. Suas principais características derivam da chanson francesa. A 
canzona é rápida, alegre, com ritmo marcante, geralmente iniciando com 
uma nota seguida de duas de metade do valor da primeira.

No Renascimento, a arte da dança era muito difundida e apre-
ciada pela sociedade. Para dar suporte à arte da dança, surgiu o gênero 
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musical ballett, que poderia ser instrumental ou cantado e dançado ao 
mesmo tempo. Com estilo leve e ritmo bem marcado, o ballett costuma 
usar uma mesma linha melódica para dois ou mais versos. Ouvir um 
refrão cantando “fá-lá-lá” ao final de cada parte é característico nesse 
gênero (Bennett, 1986).

No século XVI, muitas obras instrumentais para alaúde, ins-
trumentos de tecla ou conjuntos instrumentais, foram compostas como 
peças de dança. Essas composições eram divididas em seções bem dis-
tintas, apresentando ritmo marcado e regular, conveniente para seu pro-
pósito. Geralmente as composições eram agrupadas em pares ou trios. A 
combinação favorita de pares de dança era a seguinte: a primeira dança 
era lenta e solene, enquanto a segunda era mais rápida e viva, podendo 
usar a mesma melodia da primeira ou uma variação dela. Essas combi-
nações acabaram sendo as precursoras das suítes de dança de períodos 
posteriores (Grout; Palisca, 2014).

Considerações finais

A música produzida no Renascimento deixou legados impor-
tantes para períodos posteriores. Do ponto de vista técnico-musical, am-
pliou o leque expressivo através do acréscimo de mais notas, o que cul-
minaria no sistema de afinação de temperamento igual, consolidado na 
época barroca. Numa perspectiva estética, a recuperação do pensamento 
da Antiguidade Grega, que reforçava os vínculos entre a música e o com-
portamento humano, também foi desenvolvida na música do Barroco, 
gerando a Teoria dos Afetos, e posteriormente culminou na relação entre 
música e sentimento da estética do Romantismo do século XIX. Por 
fim, no viés sócio histórico, o período do Renascimento apresenta uma 
imensa produção ligada à esfera sacra e aos movimentos de reformas re-
ligiosas; porém, por outro lado, essa música aponta para um impulso à se-
cularização do fazer musical, tendência que se fortaleceu nos períodos se-
guintes. Dessa forma, pode-se compreender que a Música Renascentista 
foi apenas uma pequena parte de um imenso movimento que ainda não 
parou. Afinal, como afirmou o compositor Henry Barraud,
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a vida e o movimento se confundem. Na Arte, mais que em 
qualquer outra parte. Na Música, mais que em qualquer ou-
tra Arte. Não há um momento, na História da Música, que 
não se situe numa trajetória cuja origem não remonte ao mais 
distante passado e cujo fim não se perca num futuro incerto. 
(Barraud, 1975, p. 11).

Dessa forma, fica o convite para que os leitores e leitoras deste 
capítulo busquem apreender esse movimento da música, não só daquela 
que se produziu no Renascimento, mas também de outros períodos e 
estilos. E que essa apreensão seja sempre acompanhada pela curiosidade 
de ouvir o repertório produzido pelas diferentes gerações e pelas dife-
rentes culturas. Só assim faremos o nosso próprio renascimento musical: 
conhecendo, recuperando e nos apropriando da música que a humani-
dade historicamente concebeu.
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Dança: dos primórdios da humanidade 
ao balé da Renascença

Rubens Pantano Filho52

Rodrigo de Oliveira53

Introdução

A comunicação humana é uma função social; comunicar envol-
ve transferir e partilhar informações entre indivíduos. Essa comunicação 
pode ser verbal e não-verbal. Estas últimas são definidas como os dife-
rentes meios de comunicação que não utilizam a linguagem escrita ou 
falada, tais como: música, dança, pintura, escultura, teatro, entre outras. 
Segundo Santaella (1983) os grupos humanos, em todos os tempos – 
passado e presente –, utilizaram e utilizam modos de expressão verbais e 
não-verbais que contemplam uma ampla variedade de linguagens que se 
constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo.

Os gestos e os movimentos, entre outros canais de comunica-
ção, são elementos utilizados pelo ser humano para expressar, entre ou-
tras possibilidades, suas emoções e sua personalidade (Mesquita, 1997). 
O indivíduo age no mundo através do seu corpo, especificamente através 
do movimento. Nesse sentido, a dança, entre as formas de comunicação 
não-verbal, se constitui numa linguagem social que transmite sensações e 
sentimentos vividos, sendo capaz de transmitir sentimentos que não con-
seguimos expressar com palavras. A dança ocupa um papel essencial na 
vida do ser humano, uma vez que está voltada à transmissão de sentimen-
tos, representando diversos aspectos da vida do homem (Moreira, 2009).

A dança é uma das manifestações culturais da humanidade que 
está presente em toda a sua história (Brasileiro, 2010). Como fenôme-
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no cultural do gênero humano, a dança – dentre as manifestações de 
vida – é uma das artes que mais deixou marcas significativas ao longo 
da história (Oliveira; Pantano Filho, 2016). Nesse sentido, Paula (2008) 
registra que a dança é uma das mais antigas manifestações artísticas, que 
tem origem nos movimentos naturais do corpo humano, para expressar 
emoções e sentimentos. A autora ainda considera que a dança também 
se relaciona com vários outros aspectos da vida humana, tais como: co-
municação, crenças, relações sociais e políticas, amor, ódio, entre outras. 
Souza, Hunger e Caramaschi (2010) ratificam essa afirmação, consi-
derando que a dança esteve presente na vida do ser humano desde os 
tempos mais remotos até nossos dias.

Santos e Almeida (2006) também assinalam que todas as so-
ciedades têm ao menos uma dança como herança, como uma autên-
tica e original expressão de sua cultura, ou seja, cada dança é parte da 
identidade cultural de um corpo social. Assim é que Nanni (1995, p. 7) 
igualmente destaca que:

As Danças, em todas as épocas da história e/ou espaço geo-
gráfico, para todos os povos é representação de suas manifesta-
ções, de seus “estados de espírito”, permeados de emoções, de 
expressão e comunicação do ser e de suas características cultu-
rais. Como toda atividade humana, a Dança sofreu o destino 
das formas e das instituições sociais.

A dança sempre ocupou lugar de destaque nas sociedades, 
como forma de expressão artística, como objeto de culto aos deuses ou 
como simples entretenimento. Assim, para encerrar essas considerações 
introdutórias, registra-se mais uma consideração de Brasileiro (2010, p. 
137). Segundo a autora:

A dança acompanha nossas vidas de diferentes formas, em 
diferentes épocas e com diferentes sentidos; podemos vê-la 
pelos diversos cantos do mundo. Atualmente, a dança está 
presente na ruas, nas casas, nos espaços de espetáculos, nos 
estúdios, nas escolas, nas universidades, entre outros espaços.
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A gênese

Os primeiros apontamentos sobre o movimentos do corpo - 
ou expressões corporais - datam de alguns de milhares de anos atrás. 
Alguns autores indicam registros em 14.000 a.C., outros entre 12.000 
e 8.000 a.C. (Caldeira, 2006). Considera-se que a origem da dança se 
localiza entre caçadores e coletores no ambiente da savana africana, sen-
do ela parte da percepção do homem do período Paleolítico frente a 
sua solidão em um mundo povoado de animais diferentes. O homem 
paleolítico vivia em função dos animais e, portanto, sua dança se referia 
a eles (Magalhães, 2005). As ações do homem primitivo contra manadas 
de animais, tais como gritar, pular, agitar galhos e tochas, em movimen-
tos sincronizados, inserem-se nos rituais primitivos relacionados à sua 
sobrevivência (Silva, G. B. S., 2013).

Ainda considerando esses períodos mais remotos da humani-
dade, Caminada (1999) assinala que a dança, em sua forma mais ele-
mentar, era constituída de movimentos que imitavam as forças naturais, 
que para o homem se mostravam mais poderosas. Estava implícita a 
ideia de que a reprodução de tais movimentos tornaria possível a posse 
dessas forças naturais. Portinari (1989, p. 17) também registra que:

Antropólogos e arqueólogos assumem que o homem primiti-
vo dançava como sinal de exuberância física, rudimentar ten-
tativa de comunicação e, posteriormente, já como forma de 
ritual. Dançou-se assim desde tempos imemoriais, em torno 
de fogueiras e diante de cavernas: gestos rítmicos, repetitivos, 
às vezes levados ao paroxismo, serviam para aquecer os corpos 
antes da caça e do combate. Nas mais remotas organizações 
sociais, a dança estava presente, celebrando as forças da natu-
reza, investidas bélicas, mudanças das estações.

Entre os apontamentos encontrados daqueles primeiros perío-
dos, encontram-se as figuras rupestres registradas em paredes de caver-
nas, que sugerem que a dança no período Paleolítico se caracterizava 
como um ritual, que coloca o executante – com roupas especiais e más-
caras - em estado de transe. Essas figuras podem representar os ances-
trais dos dançarinos, por exemplo a encontrada na Gruta de Gabillou, 
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no departamento de Dordonha, na França; ou então a encontrada na 
caverna de Les Trois-Frères, no município de Montesquieu-Avantes, 
também na França (Magalhães, 2005).

Ilustração 13.1 – Figura da Gruta de Gabillou.

Fonte: José-Manuel Benito. Feiticeiro de Le Gabillou, 2007. Disponível em: <ht-
tps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabillou_Sorcier.png>. Acessado em: 01 de 

maio de 2017.
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Posteriormente, no período Neolítico, o homem aprende a 
plantar e a criar animais, deixa de ser nômade e inicia a formação dos 
grupamentos que darão origem às cidades, cada qual com sua divindade 
protetora e cada grupo com seu ritual próprio (Magalhães, 2005). Assim, 
as diversas culturas, com suas distintas músicas, vestuários, crenças e for-
mas de interação social, desenvolveram suas próprias formas e estilos de 
dança (Paula, 2008). A dança tinha um caráter místico, uma vez que era 
bastante difundida em ritos religiosos (Cavasin, 2003). Nesses ritos, os 
povos primitivos dançavam para demonstrar suas habilidades, para se 
comunicar ou na forma de ritual para obtenção de alguma vantagem, tal 
como o ritual da fertilidade (Ferraz, 2012). 

No mundo antigo

A dança continuou presente, nas lidas sagradas e profanas, 
quando se formaram as primeiras nações. Na Antiguidade o homem já 
se expressava por meio da dança em suas manifestações sociais. Entre 
os egípcios e gregos, a dança tem seu uso como parte de ritos religiosos 
e fúnebres, reforçando a mitologia das sociedades antigas do Egito e da 
Grécia (Silva, G. B. S., 2013). Desde muito cedo, no Egito antigo, na 
Grécia e em Roma, a dança foi a maneira de celebrar os deuses e tam-
bém de divertir o povo. A partir desse ritual é que se desenvolveram os 
elementos básicos para a arte teatral (Cavallo, 2006).

Bourcier (2001, p. 14) assinala que: “No decorrer de sua longa 
história [...], o Egito praticou amplamente a dança, na forma de dança 
sagrada, depois de dança litúrgica – principalmente liturgia funerária – 
e, enfim, de dança de recreação”. As danças sacras eram praticadas em 
homenagem aos seus Deuses. Nas danças funerais, os dançarinos iam ao 
encontro dos cortejos fúnebres e guiavam os defuntos até o limiar de sua 
vida pós-terrestre (Paula, 2008). A dança acrobática também é uma ca-
racterística dos egípcios, notadamente a dança em que a cabeça ou todo 
o corpo é jogado para trás, alcançando-se os tornozelos e construindo
uma ponte (Cavallo, 2006). No Egito, os bailarinos dos templos per-
tenciam a uma classe especial, muitos vindos de outros países, e a dança
profana tinha a sua importância nos palácios (Fátima, 2001).
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Ilustração 13.2 – Bailarina (1570-1070 a.C.).

Fonte: Susana Alegre Garcia. A bailarina do Museu Egípcio de Turim. Disponível 
em: <http://egiptologia.com/la-danzarina-del-museo-egipcio-de-turin/>. Acessado 

em: 01 de maio de 2017.

No que diz respeito ao povo hebreu, de rigoroso conservadoris-
mo, consta que a dança teria sido deixada à espontaneidade da multidão, 
não se registrando no rol das celebrações. As alusões às danças nessa 
cultura são vagas, mesmo nos livros líricos, como os Salmos (Caldeira, 
2006). No entanto, o Antigo Testamento relata as expressões dançantes 
dos hebreus, que tinham a forma da dança coral, quando o povo celebra-
va tanto as vitórias guerreiras como os fatos religiosos (Fátima, 2001).

Na cultura grega, cultuava-se a beleza do corpo e a perfeição dos 
movimentos. O homem grego não separava o corpo do espírito e acreditava 
que o equilíbrio entre ambos lhe trazia o conhecimento e a sabedoria. Assim, 
a dança era parte do cotidiano dos homens, estando presente nos ritos re-
ligiosos, nas festividades, nas cerimônias cívicas, na educação das crianças 
e também dos jovens (Magalhães, 2005). Os gregos consideravam a dança 
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como uma prática essencialmente religiosa, um atributo ou dom dos imor-
tais e um meio de comunicação entre eles. Na cultura grega a dança era 
uma dádiva dos deuses, um instrumento de comunicação com eles. Era uma 
forma de agradar ao deuses e de honrá-los. Segundo os mitos gregos, os pró-
prios deuses teriam ensinado os homens a dançar, por ser atividade divina e 
também porque a dança trazia muita alegria (Cavallo, 2006).

Segundo um dos mitos gregos, Rhéa – a deusa que presidia o 
escoar do tempo - foi a primeira a dominar a dança e a ensinar aos cure-
tas, em Creta. Rhéa era a esposa de Cronos - o tempo que tudo devora 
- que comia todos os filhos gerados por ela. Rhéa então decidiu que isso
não ocorreria com o sexto filho. Assim, ao nascer, Zeus foi cercado pelos
curetas que dançavam com suas armas e exclamavam gritos guerreiros,
impedindo que Cronos encontrasse a criança pelo choro e a devorasse.
Dessa forma, a dança salvou Zeus de um destino trágico (Soares, 2002).

Uma das principais danças da época era o culto ao Deus 
Dionísio, o Deus da fertilidade e do vinho, que tinha o objetivo, num 
primeiro momento, de levar seus praticantes a um estado de êxtase. Num 
momento posterior, se transforma num espetáculo teatral, elaborado por 
um autor que estabelecia a coreografia, ou seja, os movimentos a serem 
realizados (Paula, 2008).

Ilustração 13.3 – As musas dançando com Apolo – de Baldassare Tommaso 
Peruzzi.

Fonte: História e outras histórias. Disponível em: <http://historiaeoutrashistorias.
blogspot.com.br/2011/03/museu-casa-das-musas.html>. Acessado em: 01 de maio de 

2017.
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Também na Grécia se praticavam as danças guerreiras, que 
foram observadas em Creta, em Esparta e em Atenas. A Pírrica, nas 
antigas Atenas e Esparta, era a dança guerreira de origem dórica re-
alizada com armas na mão, e na qual os homens se exercitavam desde 
cedo. Considerada essencial para a educação e para a preparação militar, 
em Esparta as crianças aprendiam a dança desde os cinco anos, pois 
eles acreditavam que os melhores dançarinos se tornavam os melhores 
guerreiros. Na verdade, entre os gregos, a dança acompanhava o cidadão, 
desde o nascimento até a morte: dança do nascimento, danças nupciais, 
dança de banquetes, danças guerreiras, entre outras (Cavallo, 2006).

Ilustração 13.4 – Dança Pírrica por Lawrence Talma-Tadema

Fonte: Stephencdickson, 2014. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:The_Pyrrhic_Dance_(detail)_by_Lawrence_Talma-Tadema.JPG?uselan-

g=pt-br>. Acessado em: 01 de maio de 2017.

Com o declínio da cultura grega, a dança perde sua importân-
cia, transformando-se em atividade de mero entretenimento. Entre os 
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romanos, destacam-se de início as danças de origem agrária e as danças 
guerreiras, celebradas durante a primavera, em honra a Marte, deus da 
guerra. Na República, as danças de cunho sagrado ou religioso foram 
esquecidas e passam a ser apenas arte de recreação. Já no período do 
Império, a dança volta à moda e passa a ser praticada inclusive por mu-
lheres das classes mais altas (Cavallo, 2006). Da mesma forma, Fátima 
(2001) ratifica que em Roma a dança caiu e se degenerou, deixando 
de ter valor religioso e ético, permanecendo como dança de espetáculo. 
Assim, passa a ser apresentada nas feiras ou nas arenas dos circos roma-
nos, juntando obscenidade e violência.

Na Idade Média

O Cristianismo, com a ideia de que o bem estava na alma e o 
mal estava na carne, condenou a dança, fazendo com a mesma perdesse 
sua força por todo o período medieval (Bressan, 2011). Por meio de 
discursos e ações, a Igreja buscou extinguir qualquer vestígio pagão nos 
costumes dos povos. Dessa forma, o que despertava os desejos e vonta-
des da carne, deveria ser reprimido (Brasil, 2010). A dança, por usar o 
corpo como expressão, foi considerada profana. Assim, na Idade Média, 
a evolução da dança sofre uma ruptura: antes sagrada, na Antiguidade, 
agora passa a ser perseguida, sendo os dançarinos marginalizados e as-
sociados a ladrões. No entanto, no período medieval, a dança sobreviveu, 
por contar com respaldo popular (Caldeira, 2006).

Os camponeses, em comemorações e em momentos de festa, 
dançavam a Carola, uma dança de roda, e o Tripudium, uma dança em 
três tempos, na qual os participantes não se tocavam. Nesse período, a 
dança não tinha caráter profissional, apenas recreativo e se manifestava 
geralmente nas ruas, nos limites dos castelos, locais onde dançarinos fa-
ziam suas apresentações. Embora fosse uma atividade recreativa, alguns 
atores e dançarinos que se apresentavam nas praças tinham a atividade 
como meio de vida (Santos; Almeida, 2006).

No Medievo eram populares as denominadas danças macabras, 
uma forma de arte que representa as expressões dos séculos XIV e XV, 
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como o terror da morte e a aversão ao cadáver. As danças macabras re-
alizavam-se nos cemitérios e tinham origem no Chorean Machabacorum 
instituído pela Igreja para ensinar a todos que a morte era inevitável. No 
cortejo, tomavam parte Adão e Eva, o anjo que os expulsou do paraíso, 
um esqueleto humano representando a morte e empunhando enorme 
foice, o rei ou imperador, o papa, o cardeal, um cavalheiro, cortesãos, 
burgueses, mendigos, pagãos e judeus. O período foi marcado por in-
tensa religiosidade, de modo que as pessoas buscavam fontes que lhes 
garantissem a vida santa (Pereira; Oliveira, 2009).

Ilustração 13.5 – Dança Macabra.

Fonte: Zairon. Dança macabra da Igreja da Santíssima Trindade, Hrastovlje, Es-
lovênia, 2014. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrastovl-
je_Dreifaltigkeitskirche_Innen_Totentanzzyklus_1.JPG>. Acessado em: 01 de maio 

de 2017.

Também é característica da Idade Média a dança e forma mu-
sical denominada estampie, muito popular nos séculos XIII e XIV. Na 
França, desde o século XII, a estampie havia se separado da dança popular, 
tornando-se uma dança erudita, na qual foi preciso aplicar a métrica e a 
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precisão nos passos. Os exercícios, que exigiam a beleza das formas e dos 
movimentos, eram executados pelas classes desenvolvidas culturalmente, 
em especial as camadas politicamente dominantes (Mendes, 2015).

Ilustração 13.6 – Estampie, dança medieval.

Fonte: Dtacuina sanitatis (século XIV). Disponível em: <https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:40-svaghi,suono_e_ballo,Taccuino_Sanitatis,_Casanatense_4182.

jpg>. Acessado em: 01 de maio de 2017.
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De acordo com Ellmerich (1987) foi também na segunda me-
tade da Idade Média que teria surgido a figura do mestre de danças, que 
acompanhava e ensinava boas maneiras aos nobres. Com isso, a dança 
é trazida de volta à cultura desses povos. Sob a proteção artística do 
Duque de Urbino e depois de Lourenço o Magnífico, Guglielmo Ebreu 
foi quem escreveu o primeiro tratado de dança, possivelmente a semente 
do futuro balé (Fátima, 2001).

No Renascimento

O Renascimento foi um período de alteração na visão ou con-
cepção do mundo. O plano artístico-filosófico buscou uma nova inter-
pretação da Antiguidade Clássica, um novo relacionamento com ela e o 
redescobrimento do mundo e do homem (Cavallo, 2006).

Na Renascença, ocorreram diversas mudanças no campo das 
artes, da cultura, da política e da religião. Na Europa, os governantes e 
o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelec-
tuais da época. O mecenato tinha por objetivo fazer com que os mecenas
(governantes e burgueses) se tornassem mais populares entre as popula-
ções das regiões onde atuavam. Era muito comum, por exemplo, que as
famílias nobres encomendassem pinturas e esculturas junto aos artistas.

Uma nova visão do homem trouxe também uma nova visão da 
dança. A dança era um componente importante das interações sociais, 
particularmente entre a nobreza e a classe alta. A beleza, o refinamento 
e o comportamento civilizado passaram a ser valorizados, com reflexo 
na dança. Antes executada em praças, salões e aldeias, passou por trans-
formações e foi se tornando cada vez mais disciplinada. Assim, os passos 
foram organizados, anotados e codificados, possibilitando a criação de 
um repertório de movimentos (Cavallo, 2006). No referido período, a 
dança começou a ter um sentido social, ou seja, passou a ser dançada 
pela nobreza em grandes espetáculos teatrais e em festas apenas como 
entretenimento e recreação (Cavasin, 2003). Destacam-se assim os mes-
tres da dança, que ensinam os nobres a dançar, dando origem ao balé de 
corte, cujos temas eram inspirados na cultura grega (Ferraz, 2012).
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Nesse período histórico, segundo Caldeira (2006):

Foram produzidos conhecimentos sistematizados no campo da 
dança, fazendo com que ela se dividisse em duas formas: uma 
mais popular, lúdica e não profissional, e a outra intelectuali-
zada, com caráter de espetáculo, praticada por profissionais e 
admirada pela aristocracia.

Durante o Renascimento a dança passa a ser mais valorizada, 
melhor dizendo a arte de uma forma geral. Nesse período, intensifica-se 
a separação entre o que seriam danças eruditas e danças populares. Para 
a aristocracia, a dança torna-se acessório obrigatório, servindo não só 
ao entretenimento, bem como à exaltação da nobreza e reafirmação do 
poder local (Motta, 2006).

Ilustração 13.7 – Dança camponesa.

Fonte: Pieter Bruegel. Dança camponesa de casamento, 1607. Disponível em: <ht-
tps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_II_-_Peasant_Wedding_
Dance_-_Walters_37364.jpg?uselang=pt-br>. Acessado em: 01 de maio de 2017.
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Na França, por exemplo, final do século XV, quando o reino 
francês torna-se, novamente, o mais rico e populoso da Europa, várias 
danças foram introduzidas na corte. Da Espanha vieram o canário e a 
chacona; da Itália, a pavana e o pazzo mezzo; e da Provença veio a vol-
ta. Nesse período eram dançadas outras danças típicas, como a gavota 
(Nunes, 2014). Vieira (2013) também destaca os registros das primeiras 
danças sociais a dois na França do século XVI: basse danse, branle (dança 
de círculo), pavane (descrita como um caminhar com decoro e gravidade 
comedida) e também a galliarde (considerada a dança renascentista mais 
difícil, era uma demonstração para dançarinos).

Surgido nesse período, o balé tem como origem a junção das 
acrobacias dos ciganos e saltimbancos, das danças dos camponeses e da 
graça artística dos cortesãos (Lopes, 2013). Nasceu nas cortes renas-
centistas, como forma de entretenimento para a aristocracia, quando as 
casas reais da França e da Itália se uniram, em 1533, com o matrimônio 
de Catarina de Médici e Henrique II. Ao se casar, Catarina levou con-
sigo para a França um mestre coreógrafo, Balthasar de Beaujoyeux, e 
vários dançarinos, que transformaram a dança na França, com auge em 
1581, com a montagem do Ballet Comique de la Reine, um espetáculo de 
dança, música e teatro (Fátima, 2001). Essa modalidade de espetáculo é 
o que se denominou balé de repertório, pelo qual uma história é contada
por meio da dança (balé clássico), mímica e música. A dança segue um
roteiro, uma história na qual os elementos estão ligados, com uma sim-
bologia que, junto com a narrativa, compõem a coreografia. Escritos e
montados durante o século XIX, são até hoje muito admirados e ence-
nados (Aquino; Schwartz, 2011).

Dessa época, os ballets de corte, nas suas formas mais pomposas 
como os ballets comiques, mais simples como os ballets masquerades, ou 
uma bem sucedida síntese dos dois estilos como os ballets à entrées, foram 
encenados, praticamente, sem interrupção. A técnica misturava o virtuo-
sismo e a espontaneidade das danças italianas com o refinamento francês; 
juntavam-se também movimentos extraídos da esgrima e da equitação.

O balé clássico teve uma evolução muito grande com Luís XIV, 
ele próprio um grande bailarino, que se apresentou assim, pela primeira 
vez, aos treze anos de idade. Durante 20 anos, ele dançou entusiastica-
mente nos balés da corte. Um dos seus papéis favoritos, o de Apolo, deus 
grego do sol, deu-lhe o apelido famoso de “Rei Sol”. Nessa época, os 
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grandes papéis e movimentos mais elaborados no balé eram privilégio 
dos homens (Lopes, 2013). No reinado de Luís XIV o balé toma con-
tornos grandiosos, adquirindo o status de arte, vindo a ter seus próprios 
intérpretes profissionais e a seguir um sistema formal de movimentos. 
Em 1661 o rei criou a Academia Real de Música e Dança, rebatizada 
posteriormente de Ópera de Paris (Aquino; Schwartz, 2011). Seu apoio 
às artes tornou a França o centro cultural da Europa.

Na origem do balé, nas cortes francesa e italiana, a mulher tinha 
um papel secundário. Envoltas em saias compridas e com armações pe-
sadas, elas não tinham condições de realizar movimentos que exigissem 
mais agilidade das pernas. Só eram possíveis os movimentos de mãos 
e braços ou os movimentos em grupos, que formavam desenhos geo-
métricos no espaço (Lopes, 2013). A partir da criação da Academia, as 
mulheres, que durante muito tempo tinham sido praticamente banidas 
do ballet, em nome do decoro e da moral, podendo participar apenas do 
grande baile final, foram novamente admitidas e gradativamente aceitas 
pela aristocracia (Caminada, 1999). No Renascimento, o balé clássico 
se desenvolveu e tornou-se acadêmico. Com a profissionalização, o balé 
foi para os palcos e a mulher ascendeu como bailarina (Fátima, 2001).

Posteriormente, a dança deixa de ser apenas uma atividade lú-
dica, de divertimento, para adquirir uma forma mais disciplinada. No 
século XVII o balé sai dos salões e transfere-se para os palcos, provocan-
do mudanças na maneira de se apresentar. Surgem, assim, os espetáculos 
de dança. A partir do século XVIII, o balé passa a ser executado nos pal-
cos dos teatros - contando uma história com começo, meio e fim - por 
verdadeiros profissionais de ambos os sexos. Com ricos e belos cenários 
e figurinos, a dança adquire então todo o seu esplendor.

Considerações finais

Desde a aurora da humanidade o homem movimenta seu cor-
po de forma ritmada, expressando aquilo que não pode ser dito apenas 
por meio das palavras. Seguindo movimentos coreografados ou impro-
visados, a dança é uma manifestação artística, na forma de divertimento 
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ou de cerimônia, com passos ritmados ao som e compasso de música, 
envolvendo a expressão de sentimentos por ela potencializados.

Com sua gênese na pré-história, a dança, ao lado do tea-
tro e da música, é uma das principais artes cênicas praticada desde a 
Antiguidade. Com ela, o homem pode expressar coragem, revolta, gló-
rias, crenças, ideias infligidas, bem como os questionamentos dessas im-
posições. Consolidada como arte no período Renascentista, em tempos 
atuais as danças no mundo contemporâneo são várias. Entre elas, e ten-
do sua gênese na Renascença, o balé clássico é hoje uma das suas mais 
nobres expressões, com uma força artística e estética que se manifesta de 
maneira muito presente na sociedade pós-moderna.

Referências

AQUINO, S. G.; SCHWARTZ, R. M. A influência do ballet de repertório 
do século XIX no imaginário feminino. In: JORNADA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, VII, 2011, São Paulo. Anais da VII Jornada de Iniciação 
Científica, São Paulo, SP: [s.n.], 13 a 15 set. 2011, p. 1-20.

BOURCIER, P. História da dança no ocidente. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.

BRASIL, A. S. A dança-em-criação: reflexões pedagógicas. O Mosaico, n. 3, 
p. 1-18, jan./jun. 2010.

BRASILEIRO, L. T. A dança é uma manifestação artística que tem presença 
marcante na cultura popular brasileira. Pro-Posições, v. 21, n. 3 (63), p. 135-
153, set-dez. 2010.

BRESSAN, R. S. Dança de salão: uma análise sobre a percepção de mudan-
ças na vida dos alunos do clube da dança. 2011, 42 p. Trabalho de Conclusão 
de Curso - Bacharelado em Educação Física, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

CALDEIRA, S. P. O Lamento da Imperatriz: a linguagem em trânsito de 
Pina Bausch e a questão do espaço e a cidade na obra bauschiana. 2006, 511 
p. Tese (Doutorado em Teatro) – Programa de Pós-graduação em Teatro,
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.



173

CAMINADA, E. História da dança: evolução cultural. Rio de Janeiro: Sprint, 1999.
CAVALLO, P. R. O balé clássico e a psicomotricidade: uma nova proposta 
de ensino da dança. 2006, 117 p. Monografia (Pós-graduação Lato Sensu em 
Psicomotricidade), Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2006.
CAVASIN, C. R. A dança na aprendizagem. Revista Leonardo Pós, n. 3, p. 
1-8, ago-dez. 2003. Disponível em: <http://www.posuniasselvi.com.br/mate-
rias/artigos.htm#rev3>. Acesso em: 17 jul. 2016.
ELLMERICH, L. História da dança. São Paulo: Nacional, 1987.
FÁTIMA, C. V. Dança: linguagem transcendente. 2001, 97 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Religião) – Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Religião, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2001.
FERRAZ, J. F. V. Dança, teatro e suas relações históricas. In: SEMINÁRIO 
DE PESQUISA EM ARTES DA FACULDADE DE ARTES DO 
PARANÁ, 7º, 2012, Curitiba. Anais do 7º Seminário de Pesquisa em Artes 
da Faculdade de Artes do Paraná, Curitiba, PR: [s.n.], jun. 2012, p. 291-294.
LOPES, A. S. A imagem do feminino no balé clássico e na dança moderna na 
primeira metade do século XX. Educação, Gestão e Sociedade, ano 3, n. 12, 
p. 1-22, nov. 2013.
MAGALHÃES, M. C. A dança e sua característica sagrada. Existência e 
Arte, ano I, n. I, p. 1-4, jan-dez. 2005. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.
br/existenciaearte/>. Acesso em: 17 jul. 2016.
MENDES, F. D. A Dança do Corpo Vestido: um estudo do desenvolvimento 
do figurino de balé clássico até o século XIX. São Paulo: Mombak, 2015.
MESQUITA, R. M. Comunicação não-verbal: relevância na atuação profissio-
nal. Revista Paulista de Educação Física, n. 11(2), p. 155-163, jul-dez. 1997.
MOREIRA, C. P.; OLIVEIRA, J. C. Dança como arte milenar numa abor-
dagem contemporânea. Revista de Psicologia, ano 3, n. 8, p. 57-70, jul. 2009. 
Disponível em: <http://idonline.no.comunidades.net>. Acesso em: 17 jul. 2016.
MOTTA, M. A. M. Teoria Fundamentos da Dança: uma abordagem 
epistemológica à luz da Teoria das Estranhezas. 2006, 233 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Arte) – Programa de Pós-graduação em Estudos 
Contemporâneos das Artes, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
NANNI, D. Dança-educação: pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: 
Sprint, 1995.
NUNES, B. B. As danças de corte francesa do final do século XVI e início do 
século XVII: um estudo da distinção por meio da imagem. In: ENCONTRO 
ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH/RS, XII, 2014, São Leopoldo. Anais 



174

do XII Encontro Estadual de História ANPUH/RS, São Leopoldo, RS: ago. 
2014, p. 1-15.
OLIVEIRA, R.; PANTANO FILHO, R. O Baile: história, didática e técni-
cas de danças de salão. Indaiatuba: Vitória, 2012.
PAULA, D. A. M. Dança de salão: história e evolução. 2008, 23 p. Trabalho 
de Conclusão de Curso - Licenciatura em Educação Física, Universidade 
Estadual Paulista, Rio Claro, 2008.
PEREIRA, J. S. N.; OLIVEIRA, T. Um estudo da dança macabra por meio de 
imagens. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS DA IMAGEM, 
II, 2009, Londrina. Anais do II Encontro Nacional de Estudos da Imagem, 
Londrina, PR: [s.n.], maio 2009, p. 801-810.
PORTINARI, M. História da dança. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983.
SANTOS, E. C.; ALMEIDA, V. Z. História do balé (da corte renascentista à 
terra de Cassiano). In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-
GRADUAÇÃO, VI, 2006, São José dos Campos. Anais do VI Encontro 
Latino Americano de Pós-Graduação, São José dos Campos, SP: [s.n.], out. 
2006, v. 13, n. 24, p. 1-4.
SILVA, C. F. Por uma história da dança: reflexões sobre as práticas histo-
riográficas para a dança, no Brasil contemporâneo. 2012, 121 p. Dissertação 
(Mestrado em Dança) – Programa de Pós-graduação em Dança, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2012.
SILVA, G. B. S. Os públicos da dança cênica: uma análise contra a entidade o 
público. 2013, 27 p. Trabalho de Conclusão de Curso - Licenciatura em Dança, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
SOARES, M. V. Ballet ou Dança Moderna? Uma Questão de Gênero: São 
Paulo na década de 30. Juiz de Fora: Clio, 2002. Disponível em: http://www.
ufjf.br/clioedel/files/2009/10/COD02001.pdf. Acesso em: 27 ago. 2016.
SOUZA, N. C. P.; HUNGER, D. A. C. F.; CARAMASCHI, S. A Dança 
na escola: um sério problema a ser resolvido. Motriz, v. 16, n. 2, p. 496-505, 
abr-jun. 2010.
VIEIRA, J. P. G. Aplicação dos princípios da dança de salão ao processo cria-
tivo de uma cena. 2013, 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso - Bacharelado 
em Artes Cênicas, Universidade Brasília, Brasília, 2013.



175

Considerações sobre o esporte no 
período renascentista

Beatriz Leme Passos54 

Heleno da Silva Luiz Júnior55

Introdução

A história do esporte, dos exercícios físicos e do lazer harmoni-
za eventos naturais com aspectos políticos, sociais e militares da história 
da civilização. O esporte sempre esteve presente na vida do homem, 
em um primeiro momento pela sobrevivência, tendo em vista que as 
necessidades o fizeram praticar a natação e o arco e flecha, além de ou-
tras modalidades. A prática das lutas, por exemplo, o preparava para os 
conflitos e as guerras (Gomes, D. A., 2010).

Para Eidam e Vale (2005) a prática dos exercícios físicos, tão 
presente no mundo contemporâneo, tem seus registros na Pré-história 
e na Antiguidade, bem como na Idade Média e no Renascimento. 
Segundo os autores os povos autóctones da África praticavam exercícios 
físicos. Os egípcios realizavam exercícios físicos nas cerimônias religio-
sas. Os hindus apreciavam danças e jogos. Os chineses se preocupavam 
com ginástica corretiva. Os atletas, entre os gregos, eram exemplos para 
os jovens. Os romanos cultivaram as artes militares.

Por outro lado, há que se considerar também as intervenções 
de alguns autores, tal como Capinussú (1997), que consideram que as 
atividades físicas do homem primitivo, bem como as praticadas pelos 
povos do antigo Oriente – hindus, japoneses, egípcios assírios, persas, 
entre outros – não podem ser consideradas como práticas esportivas, 
uma vez que não havia qualquer regulamentação para tais atividades; as 
mesmas tinham apenas um caráter guerreiro e utilitário.

54  Beatriz Leme Passos é Docente na Faculdade de Jaguariúna. Graduada em Educação Física e 
Mestre em Educação Física e Sociedade pela UNICAMP. E-mail: edfisica@faj.br
55  Heleno da Silva Luiz Júnior é Docente na Faculdade Max Planck. Graduado em Educa-
ção Física pela FEFISO e Mestre em Movimento Humano e Esportes pela UNIMEP. E-mail: 
institucional@faculdademax.edu.br
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Atividades físicas no Renascimento

O Renascimento - movimento surgido na região italiana e ra-
pidamente espalhado por toda Europa, entre os séculos XIV e XVI - 
constituiu-se em um processo voltado principalmente à manifestação 
das Artes, das Ciências e da Política. Foi um movimento cultural que 
caracterizou a transição dos valores medievais para o período moderno. 
Da vida centrada em Deus (teocentrismo) passou-se à etapa do homem 
como personagem central (antropocentrismo). A igreja, que detinha o 
monopólio do conhecimento no período medieval, perdeu espaço para 
artistas e intelectuais. Nas artes, são retomados os valores da cultura gre-
ga. A vida cotidiana passa a ser retratada, agora com a religião deixando 
de ter posição central nas obras artísticas. Áreas de estudo como a ma-
temática, astronomia, religião e, principalmente, anatomia, estimulavam 
as pesquisas científicas entre os pensadores da época.

Carvalho (2004, p. 64), analisando “A cultura do Renascimento 
na Itália”, livro de autoria de Jacob Burckhardt, assinala que:

Na perspectiva apresentada pelo autor, a educação humanista 
buscava constituir um “homem social ideal”, um ser indepen-
dente, individualmente perfeito, cavalheiro, familiarizado com 
esportes nobres, versado em línguas, artes e música – culminan-
do numa enorme diversidade de qualidades do indivíduo abso-
luto, de modo que nenhuma delas predominaria sobre as outras.

Assim, sabe-se que o Renascimento também exerceu influên-
cia sobre a atividade esportiva. Naquele período, educadores e filósofos 
manifestaram-se favoravelmente em relação à importância de propor-
cionar ao jovem um desenvolvimento físico paralelo à evolução do inte-
lecto (Capinussú, 1997). Michelangelo, Rafael, Shakespeare, Cervantes, 
entre outros protagonistas no meio educacional e cultural, contribuí-
ram para o estabelecimento da nova “Educação Física”. Por exemplo, 
o David, de Michelangelo, é de tal perfeição que os músculos parecem
mover-se; os desenhos de Da Vinci sobre as proporções do corpo huma-
no são simplesmente admiráveis (Ramos, 1983).

Segundo Jesus (1999), com o advento da era renascentista 
começaram a se expandir os estudos sobre o corpo, a biomecânica e 
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uma filosofia de apoio à cultura física. Leonardo da Vinci, Montaigne 
e Francis Bacon se dedicaram a esse tema, que retomou alguns ideais 
greco-romanos relacionados ao uso do corpo. Ainda segundo o autor, no 
Renascimento os esportes que exigiam grande aplicação de força e/ou 
atritos corporais não tinham muito prestígio, dada a grande importância 
atribuída pelos humanistas à erudição em detrimento da atividade física. 
Além disso, o caráter moralista e o severo intelectualismo da Reforma e 
da Contrarreforma também atuaram contra a prática esportiva, notada-
mente com relação às práticas mais agressivas.

No Renascimento, iniciou-se na Itália um movimento de cria-
ção de escolas de “educação física” e livros sobre essa prática passaram a 
ser publicados (Eidam e Vale, 2005). No entanto, a educação física esta-
va voltada para a minoria, sendo os exercícios físicos, tais como o salto, a 
corrida, a luta, a natação, a equitação e o jogo da pelota os constituintes 
da educação da elite. Naquele período, alguns eventos sociais esportivos 
eram bastante praticados pela nobreza, uma vez que os nobres acredi-
tavam que os exercícios físicos eram importantes para manter forte e 
inteligente o corpo do homem, compartilhando assim o pensamento 
dos gregos de 776 anos a.C. Além disso, o objetivo desses exercícios era 
o idealismo militar, ou seja, a adequada preparação do homem para os
combates e as guerras. Assim, a título de exemplo, os esportes de com-
bate, como a esgrima e o arco e flecha, eram modalidades que buscavam
desenvolver mais as capacidades de velocidade, destreza e habilidade
com os equipamentos do que a força bruta, essa uma marca registrada
dos esportes no período medieval.

Os esportes individuais, tais como a natação, as corridas e as 
lutas eram as modalidades que a nobreza europeia praticava diariamente. 
Esportes de raquete ou algo similar ao golfe também eram praticados; 
as primeiras menções datam do século XIII, e os praticantes eram es-
sencialmente aristocratas. Essas atividades já possuíam características de 
exercícios físicos, ou seja, exercícios executados de forma organizada du-
rante as práticas e que buscam a melhora da saúde. Nos esportes coletivos 
havia o futebol, semelhante ao futebol americano moderno, e também al-
guns esportes que usavam varas ou bastões, parecidos com os de hóquei.

Na época, os eventos mais violentos e perigosos, que não pos-
suíam regras definidas, começaram a ser criticados por vários líderes 
religiosos, que inclusive solicitaram a extinção dos mesmos. Nesse con-
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texto é que estavam os camponeses, que praticavam os esportes mais 
brutos e violentos, de modo que acabavam sendo vistos como pessoas 
rudes, violentas e imorais, considerados então marginais para a socieda-
de pensadora da época.

Atividades físicas no Brasil renascentista

No período do Brasil colônia, as atividades esportivas pratica-
das pelos índios e também pelos primeiros colonizadores eram o arco 
e flecha, a natação, a canoagem, as corridas, as marchas e a equitação. 
Na época, todas essas modalidades eram realizadas com um viés mais 
utilitarista. O arco e flecha eram utilizados para caça, pesca e guerras; 
a natação, bem como a canoagem, constituíam meios de sobrevivência, 
devido ao extenso litoral brasileiro; as corridas eram atividades relacio-
nadas às fugas e perseguições de inimigos e/ou de animais; enquanto 
que as marchas significavam um dos meios de viagens, principalmente 
dos colonizadores. Também há registros de atividades de lutas e de vá-
rias modalidades de jogos entre as crianças indígenas (Tubino, 1997).

Outros autores, como Eidam e Vale (2005), também destacam 
as práticas de atividades físicas pelos indígenas, bem como registram o 
jogo da capoeira pelos negros africanos escravizados e então trazidos 
para o território brasileiro.

As lutas

A atividade de lutar é uma das mais antigas expressões esporti-
vas. Existem registros dessa atividade entre babilônios, egípcios, gregos e 
romanos. Consta que, no Egito, na necrópole de Beni-Hassan, encontra-se 
um mural com figuras praticando luta, sendo que o material foi datado 
como de antes de 1850 a.C., e considerado um dos vários indícios da prá-
tica secular desse esporte (Gomes, D. A., 2010). Na verdade, antes de ser 
considerada como um esporte, a luta apresentava o caráter básico de defesa 
e de ataque, ou seja, a superioridade em um confronto. O objetivo era o de 
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sobrevivência e autodefesa, tendo em vista o cenário de lutas constantes a 
que o homem estava exposto, ora sendo a presa, ora o predador.

Há registros de atividades de lutas em praticamente todas as eras 
da humanidade, desde milhares de anos a.C. até os dias de hoje, passando 
também pelos japoneses e chineses. Os gregos tinham uma forma de luta 
conhecida como “pancrácio”, modalidade essa presente nos primeiros jogos 
olímpicos antigos. Na China e na Índia, surgiram as primeiras formas de 
lutas organizadas, com características e regras que as definiam como mo-
dalidade esportiva. Os mestres orientavam seus discípulos e transmitiam os 
ensinamentos de acordo com as tradições dos povos, das religiões, respei-
tando as diversas manifestações culturais (Ferreira, 2006).

Na cultura grega, praticamente todos os deuses eram lutadores. 
A luta de Zeus e Kronos pela posse do Universo foi descrita pelo poeta 
Píndaro, considerando inclusive que a primeira Olimpíada, de 776 a.C., 
teria sido realizada em comemoração à vitória de Zeus. Os Romanos 
também praticavam a luta, que era indispensável nos sangrentos espetá-
culos realizados no Coliseu (Colli, 2004).

No período do Renascimento, com uma educação física vol-
tada para a minoria (burguesia), os exercícios físicos constituem-se em 
prioridades para o ideal da educação cortesã. Entre as várias práticas 
esportivas, como a corrida, a natação, a equitação, o jogo da pelota, tam-
bém as atividades de lutas eram contempladas. Foi uma modalidade 
esportiva muito praticada nas diversas camadas sociais, utilizada para 
o treinamento militar e também visando à saúde. No entanto, a biblio-
grafia sobre essa modalidade naquele período histórico é relativamente
escassa, propiciando informações limitadas sobre essa prática.

Hoje, a luta é uma expressão corporal que possui vários objeti-
vos sociais, tais como saúde, cidadania e educação. A prática pode trazer 
inúmeros benefícios ao usuário, destacando-se o desenvolvimento mo-
tor, o cognitivo e o afetivo social. No mundo oriental, as lutas são bas-
tante influentes na sociedade, por conta das tradições e das influencias 
históricas, sendo o Kung Fu, Tai Chi Chuan, Caratê, Judô, Jiu-jitsu e 
Aikido as modalidades mais praticadas. No ocidente, foram desenvolvi-
das e difundidas pelo mundo modalidades como Fullcontact, Capoeira, 
Kick Boxe, entre outras (Ferreira, 2006).
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O arco e flecha

O arco e a flecha são ferramentas de caça, cujos registros de uso 
remontam 5.000 anos a.C., com o objetivo de capturar animais como 
meio de sobrevivência. Ainda com formatos bem rudimentares, o arco 
e a flecha eram utilizados em combates durantes as guerras, e se tor-
naram uma ferramenta de luta muito eficaz contra os adversários, uma 
vez que esses instrumentos auxiliavam os arqueiros durante as batalhas, 
com grande vantagem no enfrentamento de diversos adversários. Ao 
perceberem o arco e a flecha como uma ótima arma de guerra, diversos 
povos começaram a treinar com esses instrumentos, sendo que poucos 
povos possuíam as habilidades dos mongóis com esses equipamentos. 
Eles trouxeram terror em seus tempo, com sua cavalaria armada com 
arco e flecha, sendo essas incendiárias (Nunes, 2010).

Figuras sobre o arco e flecha são bem numerosas em quase 
todos os monumentos do Egito antigo, tal como na esfinge de Gizé, em 
Carnac (18ª dinastia – séc. XIV e XII a.C.), e na tumba de Tutancâmon, 
na qual há uma pintura mural, onde se vê o grande faraó caçando leões, 
utilizando o arco e flecha (Ramos, 1983).

Os Romanos, mesmos depois das grandes conquistas, cerca 
de 100 anos d.C., vieram a utilizar o arco e flecha em seus exércitos 
militares, sem grande habilidade de manuseio. Na verdade, no período 
greco-romano, o arco foi mais utilizado nas caçadas do que nas guerras 
(Sant’Anna Neto, 2008).

As Cruzadas, organizadas entre os séculos XI, XII e XIII, exi-
giam grande preparação militar com base em exercícios corporais. Entre 
outras práticas, tais como a esgrima e as marchas, o arco e flecha foi uma 
das práticas mais desenvolvidas nesse período (Ramos, 1983). Desse pe-
ríodo, o uso do arco e flecha ficou imortalizado numa história, talvez do 
século XIII, nos tempos do Rei Ricardo Coração de Leão, do mítico 
herói inglês, Robin Hood, que vivia na floresta de Sherwood e que rou-
bava da nobreza para dar aos pobres. No estudo realizado por Souza 
(2013), a autora questiona a existência do herói, mas também cita outros 
autores que consideram verídica essa possibilidade.

Muito praticado na Inglaterra, durante o Renascimento, o uso 
do arco e flecha tornou-se uma política da monarquia britânica, que in-
centivava seus jovens a andarem com arcos e flechas. Bastante praticado 
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pelos aristocratas e também pelos plebeus, essa modalidade esportiva (e de 
batalha) era vista como elemento de elegância e de educação primorosa na 
sociedade. Vittorino da Feltre (1378-1446), italiano, professor de filosofia 
e retórica, fazia praticar pelos seus alunos o arco e flecha, entre outras ati-
vidades esportivas. Também nas ideias sobre educação de Leon Battista 
Alberti (1404-1472), pensador e educador florentino, é encontrada a edu-
cação física - ao lado das atividades literárias e científicas - nas quais o 
arco e flecha é contemplado como prática educativa (Ramos, 1983).

Na Inglaterra, no período renascentista, diversos torneios dessa 
modalidade eram disputados. Essa modalidade, muito apreciada duran-
te o Renascimento, foi evoluindo, principalmente no que diz respeito 
à qualidade dos materiais esportivos. Consta que a primeira compe-
tição no arco e flecha teria acontecido na Inglaterra, em Finsbury, no 
ano de 1583, incluindo 3.000 participantes (Sant’Anna Neto, 2008). 
Mantendo-se essa tradição, no final do século 18, ocorreu o primeiro 
torneio internacional da modalidade, em Chicago-EUA.

Foi na Guerra dos 30 anos (1618-1648) - um conflito no con-
tinente europeu que teve como catalisador as disputas religiosas decor-
rentes das Reformas Protestantes - que ficou claro, devido à introdução 
das armas de fogo, que a utilização do arco e flecha como arma já per-
tencia ao passado (Sant’Anna, 2008). Assim, com a descoberta e uso da 
pólvora, o arco e a flecha, antes empregados como arma de guerra ou 
de caça e pesca, foram tirados dos campos de batalha e passaram a ser 
utilizados por nobres como lazer e esporte, na realização de disputas de 
habilidades (Nunes, 2010). 

O tiro com arco teve sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos 
no ano de 1900, Participou também nos anos de 1904, 1908 e 1920, 
ficando depois ausente por 52 anos, devido à discrepância das regras 
praticadas nos diversos países. O retorno às Olimpíadas se deu no ano 
de 1972, em Munique, com as regras da FITA. Retornou à competição 
olímpica nas categorias masculino e feminino (Nunes, 2010).

Esportes de raquetes

Como diz o próprio nome, os esportes de raquete são aqueles 
nos quais se utiliza uma raquete para rebater um objeto, que pode ser 
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uma bola ou uma peteca. As modalidades com raquetes fazem parte 
da prática esportiva desde as civilizações antigas na região do Egito, 
porém sua evolução nos materiais e nas regras ocorreram no século 12, 
principalmente na França e Inglaterra, que possuíam diversas quadras 
espalhadas pelas províncias e onde os jogos com raquetes eram muito 
praticados pelos reis da época (Copelli, 2010).

Na França, por volta do século XV, os monges brincavam jo-
gando uma bolinha rústica nas paredes dos mosteiros, utilizando as 
mãos como raquetes. Daí que o jogo acabou recebendo o nome de “jeu 
de paume”, que significa jogo da palma. Com o passar do tempo, passou-
-se a utilizar na palma da mão uma tira de couro ou luvas para proteção.

Entre os esportes de raquetes, encontra-se também o badmin-
ton. Esse é uma modalidade esportiva de raquete que utiliza uma pe-
teca como objeto a ser rebatido. É uma modalidade muito popular do 
mundo, praticado por crianças e por adultos, homens e mulheres, em 
competição ou como forma de lazer. Alguns autores consideram que 
sua origem seria de um jogo chamado Battledore and Shuttlecock, oriundo 
provavelmente da Grécia, por volta de 2.000 anos atrás, tendo se espa-
lhado para China, Japão e Índia. Há também relatos de um jogo prati-
cado na China, no século V a.C., no qual se utilizavam os pés e um tipo 
de peteca. Também há registros de que a origem moderna do esporte 
badminton seria de um jogo praticado na Índia, chamado “poona”, que 
foi levado para a Inglaterra por oficiais ingleses (Copelli, 2010).

No período renascentista, aproximadamente no século 14, nes-
ses jogos um tipo de pá começou a ser utilizado durante as partidas, 
com o jogo passando a ser praticado em quadras retangulares divididas 
no meio por uma corda. Assim, os competidores começaram a usar a 
raquete, em forma de pá, para golpear a bola, que era composta por lã, 
pelos, couros e tecidos.

Os esportes de raquete, de tão tradicionais desde a antiguidade, 
fizeram parte do programa olímpico já na primeira edição dos Jogos 
Olímpicos da Era Moderno, na Grécia, em 1896. Ficaram ausentes das 
Olímpiadas de 1928 a 1988, devido à exigência extrema que o Comitê 
Internacional impunha sobre a questão da profissionalização dessa mo-
dalidade esportiva.
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O golfe

Apesar de golfe vir da palavra inglesa golf, que provém do ale-
mão kolbe, e que significa taco, a história do golfe é repleta de divergên-
cias quando se trata de sua criação, uma vez que são encontrados diver-
sos relatos sobre sua origem. No Império Romano, o caracterizavam 
como um jogo chamado Paganica (Bernardes, 2007).

Segundo Bernardes (2007), em 1360 os holandeses começaram 
a praticar um jogo denominado colf, que se tornou muito popular entre 
eles e que era jogado nas ruas, em percursos longos pré-estabelecidos, 
sendo vencedores aqueles que realizassem o trajeto em menos tempo.

Na Inglaterra, no século XIV, esse tipo de jogo seria denomina-
do Cambuca. Outros relatos estabelecem que foi criado pelos escoceses, 
em 1.400 d.C. e que era praticado sem muitas regras. Os ingleses, que na 
época tinham uma visão muito negativa dos escoceses, não acreditavam 
nesta versão da história, pois na Inglaterra; questionavam: como um 
povo “sem cultura” poderia ter criado um esporte de tanta destreza?

Durante o Renascimento na Europa, o rei Jaime II da Escócia 
determinou, no ano de 1457, o fim da prática desse e de outros esportes 
que não tivessem relação com a instrução militar, alegando que a mo-
dalidade recreativa atrapalhava os interesses do país, tendo em vista que 
os soldados que a praticavam diariamente apresentavam prejuízos no 
treinamento militar contra os ingleses (McGlynn, 2009). Em 1502 essa 
lei foi revogada, após a assinatura do tratado de Glasgow.

Atualmente o golfe é uma modalidade muito praticada em di-
versos países dos cinco continentes, possui regras oficiais, sendo que o 
objetivo é acertar os 18 buracos espalhados por uma área gramada com 
aproximadamente 6,5 km2 de extensão, com alguns obstáculos, tais como 
lagos e bancos de areias. Em 2009 o Comitê Olímpico Internacional 
(COI) anunciou seu retorno às olímpiadas, após mais de 100 anos dis-
tante dessa competição, devido à sua expansão internacional por meio 
de torneios organizados e com promoções de milionários prêmios.



184

A natação

Nadar era um meio de sobrevivência desde o início da civiliza-
ção humana, tanto para buscar alimentos como para fugir de predadores 
do meio terrestre. Há registros de sua prática no Egito, em 5.000 anos 
a.C. aproximadamente, sendo que as crianças aprendiam a praticar essa
modalidade desde muito cedo (Saavedra; Escalante; Rodríguez, 2003).

Segundo Ramos (1983), por ser o Egito um país fluvial e com 
experiência marítima, presume-se que seus habitantes praticavam a na-
tação, inclusive conhecendo alguns estilos, conforme um hieróglifo de 
3.000 a.C. que dá uma ideia do chamado nado “crawl”. O autor também 
considera que a natação fez parte da educação dos príncipes da época, 
citando inclusive Ramsés II, que teria mandado gravar em seu templo 
de Abidos alguma frases da batalha de Kadech (1286 a.C.), nas quais 
pode-se ver algumas cenas de salvamentos de náufragos.

Colwin (2000) registra que foram encontradas descrições em 
antigos textos gregos e romanos de nadadores que utilizavam movimen-
tos com braços alternadamente emersos, tal como na atual modalidade 
crawl. A natação era praticada na Roma antiga e inserida no treinamen-
to militar dos soldados romanos, por exercitar o corpo inteiro durante a 
prática dos exercícios dentro da água, além de auxiliar na terapia muscu-
lar em casos de atrofia. Fazia parte do sistema educacional e era pratica 
em grandes termas, belíssimas construções que comportavam piscinas. 
Na Grécia Antiga, Platão dizia que a natação fazia parte da educação 
do homem, de modo que se esse não soubesse nadar seria visto como 
ignorante perante a sociedade (Sesi, 2012). Também na Grécia antiga 
que iniciaram-se as primeiras disputas em competições com o objetivo 
de homenagear Poseidon durante os Jogos Ístmicos.

Durante a Idade Média, o povo passou a acreditar que a na-
tação ou outras atividades dentro da água provocavam a disseminação 
de diversas epidemias que, com frequência, assolavam o continente 
(Colwin, 2000). Nesse período, o interesse pela natação decresce devido 
sobretudo ao pouco atendimento que se mostra a tudo relacionado com 
o corpo humano (Saavedra; Escalante; Rodríguez, 2003).

No período Renascentista inicia-se um movimento em prol da 
atividade física. Assim, a natação – bem como outros esportes - tornou 
a crescer e a Europa voltou a praticar esse esporte na forma de lazer e 
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de competições. Vittorino da Feltre (1378 – 1446), um educador do 
período renascentista, criou uma escola chamada Casa Giocosa, cuja 
preocupação era com a formação integral do homem. Assim, além da 
recreação e dos exercícios físicos, o desenvolvimento da sociabilidade e 
do autodomínio também era contemplado. Na escola, além do ensino de 
grego e latim, de literatura e história, praticava-se a equitação, natação, 
esgrima, música, canto, pintura e jogos em geral. (Pilleti, 2003).

Como fruto desta concepção, surgem os primeiros escritos re-
ferentes à natação, tal como o livro do alemão Nicholas Wymman (de 
1538), titulado “Colymbetes, Sive de arti natandis dialogus et festivus 
et iucundus lectu”, cuja tradução livre é: “O nadador ou a arte de nadar, 
um diálogo festivo e divertido de ler”. Este livro, escrito em latim, é 
considerado o primeiro documento integralmente dedicado à natação 
(Saavedra; Escalante; Rodríguez, 2003). Registra-se também que na 
França renascentista foram criadas várias piscinas, por determinação do 
rei Luís XIV, durante seu reinado (Sesi, 2012).

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519), reconhecido pelos impor-
tantes trabalhos na pintura, deixou ainda sua marca como engenheiro e 
inventor. Em seus variados estudos, também se preocupou com a intera-
ção do homem com a água, buscando compreender o movimento, bem 
como as resistências e as forças envolvidas na natação. Dessa forma, os 
estudos de Da Vinci abrangeram a questão dos equipamentos, revelan-
do a preocupação de potencializar as capacidades do corpo humano na 
superação da resistência hidrodinâmica. Ele desenvolveu vários estudos 
de objetos visando criar alternativas para contornar a água como “obs-
táculo”. Da Vinci dedicava atenção e tempo àquilo que hoje denomi-
namos pesquisa tecnológica e científica. Assim, seus registros revelam 
que ele deve ter sido pioneiro a desenvolver ideias de meios auxiliares 
para a natação, notadamente para as talas de mãos. A importância do 
desenvolvimento desses objetos para a evolução da natação, deve-se ao 
fato de eles ajudarem a ação e o movimento do homem na água. Esses 
equipamentos foram, e ainda são, componentes essenciais para o treino 
de nadadores (Cruz, 2012).

Mais tarde, como esporte, a natação reaparece mais fortemen-
te na Inglaterra em meados do século XIX, atingindo então seu apo-
geu. Em 1828, é construída a primeira piscina coberta e em 1837 várias 
provas foram disputadas na cidade de Londres (Saavedra; Escalante; 
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Rodríguez, 2003). Logo após, a natação foi inserida na primeira edição 
dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, pelo Barão de Coubertin, na 
Grécia, em 1896.

As corridas

O atletismo, modalidade na qual estão incluídas as corridas, é 
o mais antigo dos esportes, tendo sido praticado há aproximadamente
quatro mil anos no Egito antigo. Há registros das primeiras corridas em
720 a.C. (Gomes, 2010). Antes disso, na pré-história, por exemplo, o
objetivo da corrida era simplesmente se locomover mais rapidamente,
seja para fugir de algum predador ou para ir atrás de um animal que iria
servir como alimento (Ginciene, 2009).

Por ser uma prática constante na vida do homem, utilizada 
na caça para a sobrevivência e nas estratégias para combates e guerras, 
a corrida esteve presente na primeira olímpiada do mundo antigo, de 
776 a.C., com uma corrida de aproximadamente 192,27 m até o estádio 
da Deusa Olímpia (Ginciene; Matthiesen, 2012). Nos anos seguintes, 
as distâncias foram aumentadas e nas corridas foram introduzidas as 
provas de velocidade. Nesse período, os atletas corriam com escudos e 
capacetes para simularem ações de combate. Em 394 d.C. o imperador 
romano Teodósio se converteu ao Cristianismo e não permitiu festas 
comemorativas para outros Deuses, pondo fim aos Jogos Olímpicos, o 
que promoveu uma decadência desse e de outros esportes nos meios 
competitivos, recreativos e educacionais.

Na Roma antiga, os atletas estavam mais preocupados com os 
treinamentos de guerras e lutas, pois a maioria deles era constituída de 
escravos ou prisioneiros de guerra, que lutavam como gladiadores para 
divertir a pessoas. Os jovens romanos praticavam mais as corridas de 
bigas ao invés das provas de atletismo, essas bastante habituais entre os 
gregos (Gomes, L. B., 2008).

Após esse período inicial, percebe-se uma lacuna nessa moda-
lidade, pois mesmo sendo um esporte praticado há anos, somente do 
período final da Idade Média, aproximadamente 1154 d.C., é que foram 
encontrados registros de competições de atletismo em países distantes e 
povos isolados do Oriente.
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Segundo Fernandes (2003), os ingleses foram os primeiros po-
vos a se interessarem pelas corridas, especialmente às de longa dura-
ção. Na época dos Stuart (dinastia reinante na Escócia e/ou Inglaterra 
do séc. XIV ao XVIII), já eram realizados confrontos praticados por 
corredores profissionais - denominados running-footman - que eram, 
geralmente, mensageiros dos senhores feudais. Eles que iam à frente 
para anunciar a chegada de seu patrão nas cidades a serem visitadas, 
principalmente quando os caminhos tornavam-se intransitáveis devido 
às péssimas condições climáticas.

Também sobre as corridas no período renascentista, Ramos 
(1983, p. 170) destaca que:

[...] as corridas por ocasião da Páscoa e os “ludi carnavelari”, já 
impregnados na mentalidade peninsular, não eram outra coisa 
que a continuação das competições pedestres dos ritos pagãos 
de outrora.

Na Inglaterra, no início do século 19, foram criadas as modali-
dades existentes até hoje, como as provas de pistas e campo, devidas às 
rotinas impostas em escolas militares que utilizavam esta modalidade na 
grade curricular. Em 1912 houve a necessidade de criar uma organiza-
ção, a IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo), devido 
à grande demanda desse esporte, graças ao prestígio dado no primeiro 
evento Olímpico da era moderna, realizado na Grécia, em 1896.

O futebol

O futebol é um dos esportes mais praticados no mundo atu-
almente. É uma modalidade muito popular e conhecida em diversos 
países, pois desperta o interesse das pessoas por ser um esporte dinâmico 
e contagiante.

Diferente do senso comum, em que as pessoas pensam que o 
futebol foi criado na Inglaterra, esse esporte surgiu na China, há mais de 
três mil anos. Sua prática consistia em atirar uma bola além dos limites 
de dois bastões fincados no solo e ligados por um cordão. Também na 
Grécia antiga, os espartanos praticavam um jogo similar com os pés 
(Capinussú, 1997). Na verdade, na Inglaterra é que o futebol recebeu 
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suas primeiras regras e começou a se organizar de um modo muito pa-
recido com o formato de hoje.

Na Idade Média, o futebol era muito praticado pelos militares, 
sendo um esporte que usava muita violência e no qual eram permitidos 
diversos golpes de lutas, tais como chutes, socos, rasteiras e outros mais. 
Era praticado por cerca de 200 a 500 pessoas, com duas equipes de vila-
rejos rivais que tinham por objeto chegar até um ponto mais conhecido 
de cada vila, tornando-se assim o campeão (Capinussú, 1997).

No período Renascentista, esta modalidade esportiva con-
tinuou a ser praticada por multidões, sendo os jogos feitos por mui-
tas pessoas e sem muitas regras, com agressões e violências, tal qual na 
Idade Média. Nesse período, já se tornara muito praticado e popular. 
Por conta da violência, muitos religiosos pediram que fosse extinta essa 
prática esportiva, mas a população sempre insistia e procurava o futebol, 
principalmente nos feriados, em datas festivas e já em locais específicos 
para esse esporte.

O termo football data de 1314, quando foi utilizado para definir 
um conjunto de jogos populares, nos quais uma bola poderia ser segura-
da, carregada, jogada e chutada. Alguns deles, inclusive, receberam ou-
tros nomes e também podiam ser jogados com varas. Na Grã-Bretanha, 
entre 1314 e 1667, várias ordens proibindo esse jogo foram emitidas pe-
las autoridades. As proibições eram estabelecidas para evitar o alvoroço 
na cidade e os tumultos decorrentes da atividade. Esse e outros esportes 
eram considerados ameaças à ordem pública (Dunning; Curry, 2006).

Ainda no final do período Renascentista, especificamente na 
Inglaterra, começaram a se estabelecer as regras e o sistema de jogo passou 
a ser mais organizado, com ataques e defesas. As medidas do campo come-
çaram a ser estabelecidas, cerca de 120 m x 180 m, com dois arcos como 
gols e uma pessoa que podia usar as mãos para não permitir que a bola 
ultrapassasse essa demarcação. Após o ano de 1875, o formato do futebol 
foi ajustado de um modo bem parecido com o que temos atualmente.
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Considerações finais

Várias atividades físicas ou práticas esportivas muito comuns 
em tempos atuais têm suas origens nos primórdios das civilizações. 
Lutas, natação, arco e flecha, corridas, entre outras, são alguns exemplos 
de modalidades “ancestrais” e que foram aqui abordadas. Exercitadas 
inicialmente como forma de sobrevivência ou de preparação para as 
guerras, inclusive no período medieval, no Renascimento, algumas delas 
passaram a contar com regras destinadas à “civilização” de suas práticas.

Dessa forma é que herdamos das antigas culturas e também 
dos povos de um período mais recente da história uma ampla variedade 
de atividades físicas e esportivas que hoje atendem ao homem contem-
porâneo em seus eventos de competição, de lazer, de socialização, de 
educação, de cuidados com a saúde, entre outras.
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Os “ismos” do Renascimento: 
mercantilismo, metalismo, 

antropocentrismo e a consolidação 
do surgimento da moda

Maria Alice Ximenes56

Benedito Aparecido Cruz57

A formação e consolidação do Mundo Moderno se dão pelas 
seguintes questões que contextualizam o cenário que repercutirá na es-
tética da vestimenta do período:

Entre os séculos XIV e XV o ambiente socioeconômico era 
dominado pelo Mercantilismo e circulação de informações. O am-
biente cultural trazia o nascimento da noção de indivíduo através do 
Antropocentrismo, do Humanismo e do Naturalismo, reforçando a 
crença na capacidade ilimitada do homem.

Vários Estados-Nação (ou Estados Modernos) são fundados. 
Portugal em 1383, Espanha em 1492 e França e Inglaterra em 1453.

Começa uma crescente valorização da ciência pelo Iluminismo, ge-
rando uma forma intelectual de abordar o mundo com as novas descobertas.

Nas Artes, o Renascimento retoma os valores da tradição 
clássica (Roma e Grécia): o homem como centro e medida das artes 
(naturalidade e expressividade). O mecenato se expande proporcional-
mente aos progressos técnicos do período.

Há um crescente movimento quanto às grandes navegações e 
às descobertas de novos continentes, ilhas e culturas. Portugal se lança 
na busca por rotas para o Oriente, enquanto a Espanha tenta enfrentar 

56  Maria Alice Ximenes é Docente da FATEC de Americana e do Centro Universitário Sa-
lesiano - UNISAL. Graduada em Educação Artística pela PUCCampinas, Mestre e Doutora 
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os problemas políticos internos para também se lançar na mesma em-
preitada das navegações. Não se pode deixar de perceber, na península 
ibérica, a influência da cultura árabe devido ao longo período sob 
domínio dos muçulmanos.

Florença, Roma e especialmente Veneza surgem como centros 
irradiadores da Itália, não só no quesito das artes, mas especialmente na 
questão mercantil, trazendo o surgimento de uma nova classe, a burguesia.

A partir da expansão financeira e das grandes descobertas, além 
do fascinante Mundo Moderno, saído da interminável “sala de espera” 
(Idade Média), descortina-se o Renascimento e a implicância de seus 
“ismos” no vestir.

Percebe-se que, pelo contexto histórico, no Renascimento 
rompeu-se a dualidade do medievo que definia nobres e camponeses 
como classes únicas. Com o Mercantilismo emergiu-se uma nova classe, 
a dos burgos ou burgueses.

A palavra burgo vem do latim burgus, que significa “pequena for-
taleza” e é oriunda da Baixa Idade Média ou Proto-renascimento. Na verda-
de, referia-se a comerciantes que se beneficiaram do comércio naquele mo-
mento, ganhando muito dinheiro e assim passando a ocupar um status de 
quem, embora não tivesse “sangue azul”, representasse uma nova classe rica.

E é exatamente neste cenário que a então “moda” se instala, 
pois esta até então era tida como indumentária, traje ou vestimenta. 
Segundo Lipovetsky (2009, p. 47):

Durante dezenas de milênios, a vida coletiva se desenvolveu 
sem culto das fantasias e das novidades, sem a instabilidade e 
a temporalidade efêmera da moda, o que certamente não quer 
dizer sem mudança nem curiosidade ou gosto pelas realida-
des do exterior. Só a partir do final da Idade Média é possível 
reconhecer a ordem própria da moda, a moda como sistema, 
com suas metamorfoses incessantes, seus movimentos bruscos, 
suas extravagâncias. A renovação das formas se torna um valor 
mundano, a fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na alta 
sociedade, a inconstância em matéria de formas e ornamenta-
ções já não é exceção, mas regra permanente: a moda nasceu.

Pois bem, etimologicamente a palavra moda vem do latim mo-
dus, que também significa modo. Em espanhol, português e italiano, a 
palavra é a mesma, ou seja, moda. Já em francês é mode, façón ou manière, 
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que também significa maneira. Logo observamos que moda também é 
modo. Por corruptela linguística os ingleses não conseguiam pronunciar 
a palavra façón, tornando-se ‘fashion”.

Voltando ao sistema da moda, percebemos que o contexto his-
tórico econômico trouxe uma nova classe social que tinha muito dinhei-
ro e, se podia ter boa residência, boa alimentação, boa mobília, porque 
não poderia ter boas roupas? Todavia, nesta época não haviam pranchas 
ilustradas com os estilos de se vestir do período e o advento da fotografia 
estava longe de surgir. Sendo assim, apenas obras de arte traziam regis-
tros da moda que os nobres exibiam e isso ficava restrito para apreciação.

O desejo de vestir-se bem para o pertencimento de um lugar 
melhor na sociedade legitimaria o burguês no degrau de importância. 
Então, restava a ele imitar, copiar a moda da nobreza.

Obviamente os nobres, irritadiços com tal ação, passaram a mo-
dificar seus trajes a fim de diferenciar-se, pois seria humilhante ser compa-
rado a emergentes sem linhagem. Como ressalta Bordieu (2008, p. 240):

Do mesmo modo que, na esteira do ensinamento de Aristóteles, 
pelo fato de observarmos uma cor comum nos corpos é que 
alguns deles acabam tendo uma cor diferente dos outros, de 
modo que as cores diferentes se diferenciam pelo aspecto em 
que se assemelham, assim também as diferentes frações da clas-
se dominante distinguem-se precisamente no aspecto em que 
participam da classe considerada em seu conjunto, ou seja, pela 
espécie de capital que se encontra na origem de seu privilégio e 
por suas maneiras diferentes de diferir do comum e de afirmar 
sua distinção que lhe são correlatas.

Porém os burgueses estavam se divertindo neste jogo de copiar, 
e dispostos, e este fato de tanto um lado quanto o outro correrem contra 
o tempo na satisfação da cultura das aparências gerou o que chamamos
de Moda. Neste mesmo momento de alvoroço de simular aquilo que o
dinheiro podia comprar, há uma situação bastante importante de pon-
tuar, o surgimento do gênero no vestir.

Pela primeira vez homem usa roupa bifurcada e mulher usa 
“vestido”. Embora não se tratasse, propriamente dito, de uma calça com-
prida ou de um vestido, a silhueta era correspondente. Este fenômeno 
está relacionado à estética humanista que diferenciava os sexos através 
do pensamento antropocêntrico.
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Dada a largada no sistema da moda, a efemeridade se torna pro-
tagonista, como é possível constatar no momento em que Filipe, o Bom, 
duque de Borgonha, decide usar seu liripipi (gorro de ponta comprida e 
longa) enrolado em volta da cabeça e todos os demais passam a copiá-lo 
(Laver, 1989, p. 70). A Ilustração 15.1 mostra um momento em que o 
duque usa seu liripipi conforme descrito. Esta é uma análise de registros 
em que a aparência fazia furor a ponto de todos desejarem ser iguais.

Ilustração 15.1 - “Philippe le Bon et Charles le Téméraire enfant recevant la dedi-
cate d’un livre”. Bibliothèque royale de Belgique, Manuscripts, MS.9242.

Outra intersecção interessante no período renascentista foi a 
razão pela qual os vestidos começaram a ficar exageradamente armados. 
Já por volta do século XVI (Renascimento Pleno) estão associados ao 
esplendor financeiro. Estes vestidos receberam o nome de vertugados 
(farthingale), em função dos saiotes que levavam este nome (Ilustração 
15.2). Tais saiotes eram confeccionados em vime ou madeira para ga-
rantirem a amplitude das saias.
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Ilustração 15.2 – “Elizabeth I, the “Ditchley” portrait”, Marcus Gheerraerts o 
Jovem, c. 1592. National Portrait Gallery, Londres.

O período também conhecido como metalismo foi assim co-
nhecido pela busca alucinante pelo ouro, por isso se lançavam também 
ao mar a fim de não apenas encontrarem terras, mas principalmente 
encontrarem ouro. Metalismo também era conhecido como bulionismo, 
do inglês bullion, ouro em pequenos lingotes.

Independente de uma nação ser reconhecida rica pela quantidade 
de ouro que tinha, nas mãos dos artesãos florentinos, as joias passaram a ser 
uma forma de arte na Renascença. Florença se torna o centro de produção 
de joias, como os filósofos buscavam inspiração na Grécia e Roma antigas, 
a nobreza popularizou uma outra forma de arte clássica: o camafeu. Os 
melhores camafeus eram fabricados em Milão, com cenas e figuras mito-
lógicas. Lorenzo de Médici era um conhecido colecionador de camafeus.
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É importante ressaltar que no Renascimento se consolida quem 
decide as tendências de moda e as torna ditatoriais para as outras nações. 
Um dos exemplos foi a disseminação do uso da cor preta pela Espanha:

O uso da cor preta no vestuário teve origem na Espanha e este 
fato propagou-se pela Europa e por todo Mundo Novo, decorrente da 
tradição do negro de Borgonha. Ora, se o Rei Carlos V (Rei Carlos I 
da Espanha) era borgonhês, este também descendia de Felipe, o Bom, e 
também dos Habsburgos. Este trouxe o uso da cor preta para a Espanha 
(Ilustração 15.3).

Ilustração 15.3 – Retrato de Filipe II da Espanha, por S. Anguisciola,  
Museu do Prado, Madrid.

Nesse momento a cor torna-se moda, sendo especialmente se-
guida pelas cortes europeias, como ressalta Ximenes (2016, p. 30):
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É Felipe II, no entanto, filho de Carlos V, que tornará a Espanha 
lançadora da moda no uso da cor preta. Felipe associava o uso 
da cor a uma certa soberba, supremacia aristocrata, perante os 
cidadãos urbanos. Porém, as roupas negras de Felipe, em ver-
dade, diziam mais sobre seu estado emotivo com situações de 
que foi acometido. O luto por sua segunda esposa, Elizabeth 
de Valois, e depois a morte da filha, Catalina, em 1597. Mesmo 
passado o período de luto, Felipe insistiu em usar essa cor, pois 
parecia que, além da dor, o preto também se adequava a outras 
situações. Assim, a cor começou a se disseminar como preto 
espanhol e adquirir tradição, fazendo outros países adotarem 
o prognóstico de sujeição, como, por exemplo, a Itália e outros
países, que também aderiram a essa moda.

É interessante notar que, enquanto as capas negras dos cida-
dãos não influenciavam a moda internacional, o estilo da corte espanho-
la e, sobretudo, do próprio Felipe e de sua administração clerical e ad-
ministrativa, repercutiu por toda Europa. Talvez o mais surpreendente 
seja que essa moda tenha sido transmitida especialmente aos países em 
conflito com a Espanha: a Inglaterra e a Holanda - de tal forma tendo 
sido o uniforme do catolicismo espanhol, o negro se transformaria em 
uniforme do protestantismo antiespanhol.

Um hilário elemento foi introduzido à moda no início do sécu-
lo XVI. Tinha aspecto de gola, porém tomou proporções tão avançadas 
que dificultava homens e mulheres nobres de se mobilizarem. Era o 
rufo. Pensado inicialmente como um protetor para a roupa do nobre, 
pois era mais fácil e mais barato substituir um rufo sujo do que uma 
roupa inteira, o mesmo passou a ter a intenção de vingança contra a 
classe burguesa, no sentido de diferenciar-se, mesmo que isso custas-
se não conseguir se alimentar com conforto, necessitando da ajuda de 
criados ou ter que aumentar o cabo dos talheres para conseguir levar o 
alimento até a boca.

Atacados por puritanos ingleses como Philiph Stubbes, que 
os chamava de “rodas de carroça demoníacas do orgulho” os 
rufos desapareceram em meados do século XVII. Segundo o 
dramaturgo poeta inglês Ben Jonson, o rufo fazia parecer uma 
cabeça numa bandeja (Cox, 2013, p. 87).
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Ilustração 15.4 – “Retrato de uma Dama em Vestido Elegante”, Cornelis de Vos 
Hulst, Philadelphia Museum of Art

Este fato prova que o Renascimento foi o berço de uma si-
tuação bastante importante para a Moda, não apenas seu surgimento e 
sua consolidação, mas também os exageros e extravagâncias que o vestir 
causou nas pessoas, levando-as a qualquer sacrifício a fim de sustentar o 
status ou hierarquia. Ou seja, a necessidade de diferenciar-se.
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Refeições renascentistas: do cotidiano 
aos banquetes

Maria Henriqueta S. G. Gimenes-Minasse58

Vera Amaral Pantano59

Introdução

Como observa o historiador brasileiro Henrique Carneiro 
(2005, p. 72), “o costume alimentar pode revelar de uma civilização 
desde a sua eficiência produtiva e reprodutiva, na obtenção, conser-
vação e transporte dos gêneros de primeira necessidade e os de luxo, 
até a natureza de suas representações políticas, religiosas e estéticas”. 
Por consequência, o estudo da alimentação de um determinado grupo 
humano, tomado em um determinado contexto histórico, pode ajudar 
a compreender não apenas as práticas cotidianas, mas também aspectos 
relacionados à sua organização social, aos seus valores sociais e aos seus 
critérios morais.

O período conhecido como Renascimento (século XIV – sé-
culo XVII) iniciou-se na Itália e tem como principal característica a 
redescoberta da cultura da Antiguidade Clássica e o desejo de recriá-
-la. Marcado por inúmeras mudanças no panorama das artes plásticas
(especialmente na pintura e na escultura), da arquitetura, da ciência, da
literatura, da política e da religião em toda a Europa, este movimento
gerou efeitos também no contexto alimentar. Segundo o historiador in-
glês Roy Strong (2004), a recuperação e a impressão de textos direta-
mente relacionados à culinária antiga clássica tiveram grande impacto
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nas cortes europeias – notadamente nas italianas - que passaram a tentar 
reproduzir receitas e refeições, muitas vezes descritas graficamente.

Com a invenção da imprensa em 1450, por Johannes 
Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, muitas obras que antes circula-
vam restritamente em manuscritos copiados passaram a ser tipografadas 
e a alcançar novos leitores. Claro que os custos associados aos livros na 
época ainda eram altos, bem como o analfabetismo representava uma 
barreira persistente, mas observou-se um interesse – principalmente nas 
cortes – por obras voltadas para a alimentação (Varrino, 2009). Estes 
impressos circulavam não apenas como livros de receita, mas também, 
e principalmente, como guias de comportamento e de etiqueta social.

Neste contexto, a primeira edição impressa do livro De Re 
Coquinaria de Apício60em 1498 é um marco que merece ser destacado. 
Até então a disseminação de seu conteúdo - que incluía a listagem de 
condimentos, receitas culinárias e também recomendações medicinais 
- se dava a partir de cópias dos manuscritos que circulavam inclusive
isolados (Asfora, 2014). A organização e a publicação conjunta deste
material tornou-o popular entre muitos cozinheiros das cortes europeias
que se motivaram para criar pratos mais complexos e a experiências de
refeições mais elaboradas.

Da mesma forma, a publicação do livro Deipnosofistas (O 
banquete de sofistas), de Ateneu de Náucritas, concluída originalmente 
por volta de 192 d.C., também merece distinção. A obra, escrita sob a 
forma de relatos ficcionais de jantares em Roma, foi publicada em 1514 
e apresenta várias referências a livros de cozinha gregos, dentre eles as 
obras de Arquestrato, escritor grego nascido na Sicília no século IV a.C., 
dedicado ao registro de, dentre outros temas, refeições e receitas culiná-
rias (Strong, 2004).

Strong (2004) observa que esta redescoberta dos textos clássi-
cos tornou a culinária mais eclética, com a introdução de novas técnicas, 
a reintrodução de ingredientes desprezados nas últimas décadas nas me-
sas das classes mais abastadas e a apologia ao prazer envolvendo múlti-
plos sentidos associados à degustação de alimentos e bebidas. A partir 

60  Segundo referências encontradas em Tácito e em outros autores da Antiguidade, M. Gavius 
Apicius foi contemporâneo do imperador Tibério (42 a.C.-37d.C.) e é descrito como um ex-
cêntrico gourmet que circulou em casas e salões prestigiados, além de um cozinheiro talentoso e 
exigente que tornou-se sinônimo desta profissão (Asfora, 2014).
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do século XVI, as receitas e as composições das refeições tornaram-se 
mais elaboradas, não apenas em termos das técnicas utilizadas, como 
também a partir da incorporação dos novos ingredientes provenientes 
das colônias na África e nas Américas, bem como pela criação de novas 
regras de etiqueta e de condutas à mesa. Deve-se observar, porém, que 
os ‘novos gostos’ não eclipsaram totalmente os hábitos da cozinha me-
dieval, já que muitos deles persistiram ou foram adaptados diante das 
novas influências.

Para conhecermos um pouco mais sobre o contexto alimentar 
vigente durante o Renascimento Italiano, abordaremos neste capítulo 
informações concernentes às refeições cotidianas e aos banquetes das 
classes sociais mais abastadas, que evidenciam o grau de requinte e o 
enaltecimento do prazer gastronômico experimentado pelas elites du-
rante esta época.

Do cardápio cotidiano

A maior parte das informações que chegaram até a contempo-
raneidade sobre a alimentação no período é concernente aos descritivos 
das grandes refeições, dos manuais de etiqueta da corte e dos livros de 
cozinha. São fontes que privilegiam as mesas mais abastadas e eviden-
ciam hábitos cada vez mais sofisticados que tendiam a ser vistos como 
padrões a serem emulados – já que muitas vezes era impossível segui-los 
– por aqueles com menos recursos.

Alguns documentos tornaram-se célebres, inclusive por conta 
da autoria que lhes é atribuída. É o caso da obra Notas de Cozinha’ de 
Leonardo da Vinci (1452-1519), que relata experiências gastronômicas do 
artista em tavernas florentinas e nas cozinhas dos Sforza e Francisco I da 
França. Estes manuscritos trazem descritivos de receitas, regras de etiqueta 
e de boas maneiras, além de ilustrações de diferentes formas de dobrar 
guardanapos e de projetos de utensílios culinários como esmagador de 
alho, moedor de pimenta e um assador automático (Routh e Routh, 2013).

Há um amplo debate questionando a autoria de Da Vinci des-
ses textos e das quase oitenta receitas. Elas revelam um receituário per-
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meado de observações relacionadas à saúde, bem como evidenciam a 
presença de pratos muito condimentados, o grande consumo de carnes 
(inclusive bovina) e sopas, a ausência de batata e de tomate e a predomi-
nância do uso do mel em detrimento ao açúcar (Algranti, 2005).

Tem-se, desta forma, um quadro interessante de alguns hábitos 
bastante característicos da época. A intensa condimentação dos pratos, 
por exemplo, se dava pelo apreço às especiarias, um importante produto 
comercial desde o final da Idade Média. Estes insumos eram valorizados 
não apenas por conta do seu uso medicinal, mas também pelos sabores 
exóticos que proporcionavam (canela, cravo, cardamomo, dentre outros, 
eram usados para temperar diferentes tipos de carne e muitas vezes de 
forma combinada em uma mesma preparação) e por serem percebi-
dos como símbolos de status, em virtude de seus altos preços (Larioux, 
1998). Com o passar do tempo, o excesso no uso destes ingredientes foi 
sendo substituído pela parcimônia, mas a aura de sofisticação e de bom 
gosto que lhes era associada foi mantida.

Se as especiarias eram consumidas basicamente por famílias 
ricas e influentes, o consumo de carne bovina nos indica uma escolha 
mais próxima ao universo popular. Bovinos e suínos só passaram a figu-
rar com destaque nas mesas das cortes por conta da fascinação exercida 
pelas receitas clássicas. Como observa Grieco (1998, p. 472), persistiu 
durante a Idade Média um entendimento de que as carnes mais adequa-
das ao consumo dos nobres eram as mais delicadas, geralmente de caça, 
como a perdiz, o que conferia uma “[...] inteligência e uma sensibilidade 
mais vivas do que a daqueles se alimentam de boi e de porco”.

A ausência da batata e do tomate se deve a dois aspectos: o 
principal, relacionado ao fato de que estes produtos, de origem ameri-
cana, ainda estavam sendo introduzidos no universo alimentar europeu 
e portanto não tinham se tornado populares61 (Grieco, 1998). Outro, 

61  O tomate foi introduzido na Europa por Veneza, no século XIV, sendo servido principal-
mente como salada. Apenas com a sua incorporação como base de vários molhos – percebida 
nos livros de receita com maior frequência a partir do século XVIII – é que se tornou dissemi-
nado por toda a Itália. A batata, por sua vez, foi introduzida no século XVI, mas popularizou-se 
apenas a partir do século XVIII, em parte por ser percebida como um alimento sujo e tóxico. O 
cientista Antoine-August Parmentier (1737-1813) foi um dos responsáveis pela incorporação 
do tubérculo. Após permanecer três anos preso, sendo alimentado basicamente por batatas, tor-
nou-se um grande entusiasta do alimento, defendendo-o em trabalhos científicos e divulgando-
-o a partir de jantares e degustações (Standage, 2010).
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também relevante, diz respeito ao fato de que o consumo de verduras 
e legumes durante o período medieval era destinado basicamente aos 
mais pobres, percepção que também só foi revertida a partir da divulga-
ção dos textos clássicos que valorizavam estes insumos (Strong, 2004). 
O açúcar também era então usado de maneira restrita, já que sua popu-
larização só ocorreu anos mais tarde, em virtude do aumento de produ-
ção da cana-de-açúcar nas colônias portuguesas na África e na América.

Sobre a alimentação cotidiana é preciso destacar a importância 
do pão, iguaria que atravessou a Idade Média até a Idade Moderna, 
sempre presente na mesa de pobres e ricos, na maioria – senão em todas 
– das refeições. A lógica medieval, contudo, continuava: o pão claro, de
trigo, era o mais desejado e caro, sendo destinado às classes mais abas-
tadas. As classes pobres se alimentavam de um pão escuro, preparado a
partir de diferentes cereais e até mesmo legumes, que, apesar de hoje ser
reconhecido como mais nutritivo, era considerado um produto bastante
inferior (Grieco, 1998).

Outras práticas alimentares medievais que se mantiveram duran-
te a Renascença foram o uso do sal como principal forma de preservação 
de carnes (mas o restrito às classes mais abastadas, que inclusive exibiam 
saleiros nas mesas de seus banquetes); a preferência por molhos pesados, 
principalmente no século XV, muitas vezes engrossados com pão ou amên-
doas trituradas; a predileção pelo método de cocção de assar (embora ou-
tros métodos tenham sido popularizados e incorporados na cozinha co-
tidiana); além da teatralidade das refeições festivas (aspecto que ganhou 
outra dimensão neste período, como veremos a seguir) (Strong, 2004).

Dentre as principais inovações percebidas no contexto renas-
centista foi a reincorporação nas dietas de partes animais até então ex-
cluídas das mesas dos mais ricos (como nariz, olhos, focinho, fígado, 
bexiga, miolos, rins, tripas, língua e testículos); a renovação do interesse 
por carnes picadas, salsichas e embutidos; a ampliação das técnicas de 
cozinha, notadamente das técnicas de cocção; a ascendência dos peixes 
de mar sobre as variedades de água doce; um maior consumo de vegetais 
(com destaque para alcachofras, alcaparras, aspargos, couves, cebolas, 
trufas, cogumelos, dentre outros, além das frutas, agora degustadas tam-
bém com açúcar de diferentes formas); o maior uso do sal e do açúcar 
nas preparações; o aumento do uso da manteiga e a incorporação pau-
latina de ingredientes vindos das colônias americanas, como abóboras, 
milho, tomate, feijão e peru (Grieco, 1998; Strong, 2004).
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Nota-se que a influência da Igreja Católica sobre o regime 
alimentar nesta época foi reduzida – e com ela as obrigações de jejum em 
vários dias do ano e a proibição do consumo de carne vermelha em diver-
sas oportunidades – mas não deixou de existir completamente. Havia, in-
clusive, um embate entre aqueles que defendiam a frugalidade alimentar 
e aqueles que se deixam dominar pelos prazeres glutões (Grieco, 1998).

Das grandes refeições

Muitas das informações que se tem sobre as grandes refeições 
- os banquetes - chegaram até nós a partir de alguns livros da época,
como o ‘De honesta voluptate’ de Bartolomeo Platina’, publicado em
1475; ‘Banchetti, composizion di vivendi e apparecchio’, de Cristoforo
de Messisburgo publicado em 1549, e ‘Opera’, de Bartolomeo Scappi,
publicada em 1570. A partir destas e de outras obras, e de seus ricos
descritivos, é possível compreender um pouco do espírito e das caracte-
rísticas das celebrações gastronômicas de então (Strong, 2004).

Como já comentado, a influência da Igreja Católica durante 
a Idade Média não impunha apenas a restrição à carne ou o jejum em 
inúmeras oportunidades, pois também pregava contra a ostentação de 
riqueza, o que refletia sobre os hábitos alimentares (Flandrin, 1998). 
Contudo, conforme avançou a Idade Moderna, esta autoridade foi se 
esmaecendo e muitas das restrições foram abolidas na Renascença pela 
maioria das cortes. Como observa Roy Strong (2004, p. 114), “o estilo 
de comer no Renascimento italiano, quando não apenas a culinária, mas 
também a maneira de apresentá-la, iria significar um requinte e uma 
elegância ainda desconhecidos na corte medieval”. O banquete era en-
tão “[...] concebido como uma experiência a ser desfrutada por todos 
os sentidos, sem qualquer sentimento de culpa” (Strong, 2004, p. 115). 
Esta busca por refeições suntuosas e surpreendentes elevou o nível de 
teatralidade das cortes medievais e pode ser percebida em diferentes ele-
mentos, como revelam os exemplos copilados por Strong (2004) apre-
sentados a seguir.
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Ilustração 16.1 - História de Nastagio degli Onesti (quarto episódio) – Sandro 
Botticelli (1483)

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Botticelli,_
nastagio4.jpg/800px-Botticelli,_nastagio4.jpg

Neste quadro é possível perceber a suntuosidade dos banque-
tes renascentistas, com os scudieri ricamente vestidos apresentando as 
iguarias com cerimônia, as ricas toalhas com acabamento bordado, a 
presença de pratos e talheres (inclusive o garfo) e o cenário decorado 
seguindo padrões clássicos.

O cardápio

Como já mencionado, durante o Renascimento houve uma 
ampliação das técnicas culinárias até então usuais, bem como a incorpo-
ração (ou reincorporação) de diferentes ingredientes (nativos ou não) a 
partir de receitas resgatadas dos livros clássicos. Os cozinheiros das cor-
tes esmeravam-se em oferecer pratos complexos e saborosos, de modo a 



210

fazer com que o seu senhor tivesse o status social reafirmado a partir das 
refeições servidas.

Na Itália, carnes, massas, ovos, peixes e frutos do mar eram in-
gredientes recorrentes nestas refeições suntuosas. A estratégia de trazer 
iguarias de diferentes regiões dominadas pelo mesmo senhor era usada 
sempre que possível: isto reafirmava o poder do anfitrião, além garantir 
a exibição dos melhores produtos daquelas terras. O uso de especiarias 
continuava, mas, como já mencionado, agora se evitava a mistura de vá-
rios tipos, com o objetivo de tornar os pratos mais leves e preservar os 
sabores originais das iguarias servidas. Embutidos e salsichas também se 
tornaram populares, enquanto o pão manteve seu lugar à mesa garantido.

Algumas casas cortesãs seguiam alguns princípios dietéticos da 
época, que pregavam que alimentos mais leves – como legumes e sopas 
– fossem servidos no início da refeição, seguidos por pratos mais pesados
(com carnes brancas antecedendo o serviço de carne vermelha), tendo a
refeição uma conclusão com os doces. Contudo, muitos anfitriões não se-
guiam estas premissas, servindo frutas e doces em diferentes momentos da
refeição ou alternando o serviço de diferentes tipos de carne com vegetais.

O método de assar continuou com destaque, agora incluindo 
preparações com carne bovina, suína e vitela. O peru, ave levada das 
Américas para a Europa, tornou-se uma alimento muito popular, princi-
palmente porque sua penagem vistosa favorecia a técnica da empluma-
gem: o animal era despenado com muito cuidado, preparado (geralmente 
assado) e então finalizado, antes de ser levado à mesa, com a recolocação 
de todas as penas, tentando reestabelecer assim sua aparência original.

O uso de recheados (ovos, animais, massas e frutas) também 
era muito apreciado, sendo que muitos banquetes ofereciam animais 
de maior porte recheados com animais de menor porte. Desta forma, 
um boi poderia ser assado tendo um leitão como recheio, que por sua 
vez poderia receber um peru, que poderia ser recheado por codornas ou 
ovos. Estes pratos altamente complexos enalteciam as habilidades dos 
cozinheiros e também traziam opulência e fartura às mesas.

A apresentação de outras iguarias seguia, igualmente, aparência 
teatral: codornas eram dispostas em travessas com vegetais, imitando os 
animais vivos no campo; peixes recheados eram apresentados presos em 
esculturas de massas; e alguns corantes – que tinham uso comum no 
período medieval – continuavam a ser usados para conferir cores vivas e 
dramáticas a alguns pratos.
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As esculturas de massa e de açúcar, representando animais, fi-
guras mitológicas e monumentos, também se popularizaram, e muitas 
delas eram comestíveis e usadas de forma dramática: como o prato ser-
vido durante um jantar realizado em Florença onde uma das atrações 
consistia em uma gaiola de massa que prendia um pássaro vivo, que era 
libertado assim que o comensal quebrasse ou comesse a massa.

As refeições de açúcar

A popularização do açúcar nas cortes europeias graças às co-
lônias da Espanha e de Portugal criou um gênero próprio de refeição: 
“a devastadora paixão pelo açúcar que varreu toda a sociedade mudou a 
composição da comida e deu novo ímpeto à prática de modelar ingre-
dientes naturais em formas figurativas” (Strong, 2004, p. 167).

A expressão ‘refeição de açúcar’ surgiu para denominar o hábito 
recorrente, a partir do século XVI, de oferecer os pratos doces em um 
momento separado do serviço de salgados, preferencialmente em um 
ambiente diferenciado. Contudo, tomar esse momento apenas como o 
‘serviço de sobremesa’ não faria jus ao que era oferecido nestas ocasiões, 
tendo em vista a opulência e os requintes alcançados.

As mesas eram ricamente decoradas com esculturas de açúcar 
de diferentes tamanhos, cores e temas e, muitas vezes, com garfos e co-
lheres feitos também de açúcar. Obras de arte, joias e fontes que jorravam 
vinho e outras bebidas alcóolicas também eram usuais. Travessas de prata 
e louças finas apresentavam aos comensais frutas cristalizadas, castanhas 
confeitadas, frutas frescas, marzipãs moldados das mais diferentes for-
mas, gelatinas, conservas, confeitos e balas preparadas com esmero.

Música e fogos de artifício também eram utilizados nesta etapa 
da refeição, sempre buscando não apenas o entretenimento, mas tam-
bém, e principalmente, o encantamento dos comensais.
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A mise en place da mesa

A forma com que as mesas eram arrumadas constituía um 
elemento importante para o contexto de um banquete renascentista. 
Toalhas de tecidos finos e/ou bordados eram sobrepostas e reveladas 
a cada curso da refeição, surpreendendo constantemente os comensais.

Os guardanapos de tecido foram incorporados às mesas corte-
sãs primeiramente com função meramente decorativa: eram dobrados 
em diferentes formatos (flores, animais, figuras mitológicas e até mesmo 
monumentos históricos). A função utilitária de limpeza de mãos, talhe-
res e facas foi sendo incorporada com o tempo, mas a arte da dobradura 
de guardanapos permaneceu até os dias de hoje.

Os talheres, inicialmente, eram usados mais por distinção do 
que por preocupações higiênicas. Os talheres usuais – facas e colheres - 
eram feitos preferencialmente de metais preciosos, com destaque para a 
prata, sendo que, em algumas casas, havia metais preciosos encrustados. 
A introdução do garfo na Itália começou efetivamente no século XIV 
e o utensílio tornou-se uma atração por si só, disponível em poucas ca-
sas cortesãs. Eram usados em um primeiro momento para o serviço de 
poucos pratos, como frutas em calda e alguns doces, mas posteriormente 
passaram a ser usados durante toda a refeição.

O sal era disponibilizado aos comensais em saleiros de ouro, 
prata ou vidro, adornados muitas vezes com metais preciosos, moldados 
de forma a representar diferentes objetos e animais, geralmente mari-
nhos, mitológicos ou reais.

As travessas, fabricadas preferencialmente com metais precio-
sos, e as taças, feitas de vidro, se tornaram cada vez mais elaboradas. 
Cerâmica, faiança e porcelana também foram aprimoradas e ficaram 
cada vez mais decorativas, sendo utilizadas na confecção de pratos, tra-
vessas e tigelas de serviço.

A decoração das mesas era completada ainda pelas já mencio-
nadas esculturas de açúcar e pratos com iguarias apresentadas em for-
mas ornamentais. No século XVI tornou-se comum agregar a estes ele-
mentos obras de arte, especialmente esculturas de artistas reconhecidos, 
que geralmente eram exibidas cobertas de joias nos centros das mesas.
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A hierarquia dos convidados

Além da sofisticação dos hábitos à mesa já mencionados, os 
banquetes do período eram marcados por um reconhecimento explí-
cito da hierarquia dos convidados. Um banquete era, de certa forma, 
uma representação daquele microcosmo social. Não era incomum a sala 
ser organizada em dois níveis, com um tablado elevado destinado aos 
anfitriões (geralmente um casal) e seus convidados mais importantes 
(incluindo o homenageado, se houvesse). Geralmente essa mesa era 
disposta em frente aos demais convidados, que se sentavam em mesas 
perpendiculares no nível inferior. A posição em cada mesa também in-
dicava a hierarquia dos presentes, e não era incomum separar, entre os 
convidados menos importantes, homens de mulheres.

Em algumas circunstâncias pessoas ditas ‘comuns’ eram convida-
das para estas refeições, mas ficavam em pé em um canto restrito da sala, 
apenas observando – sem degustar nada. Em outras situações, convidados 
menos prestigiados tinham que realizar suas refeições em uma sala sepa-
rada dos convidados ilustres – chamada tinello - o que era considerado 
como uma afronta muito séria.

Os utensílios e os próprios móveis também refletiam a hierar-
quia. Quanto mais importante o convidado, mais requintados eram os 
talheres, pratos e travessas que recebia. A qualidade da mesa também era 
alterada, bem como as características e o conforto das cadeiras. Assim 
sendo, em um mesmo salão os convidados pouco prestigiados podiam 
se sentar em bancos sem estofamento, enquanto outros se sentavam em 
cadeiras simples sem braços, mas estofadas, e os convidados de maior 
prestígio ocupavam cadeiras ricamente adornadas, revestidas de tecidos 
fino, confortável estofamento e braços de apoio.

Não apenas o mobiliário, mas a qualidade da própria comi-
da também variava. Embora muitas vezes os acompanhamentos fossem 
destinados a todos, os pratos principais – em especial os valorizados as-
sados – eram servidos primeiramente aos convidados mais importantes. 
Por conta disto o empregado responsável pelo serviço das carnes (como 
veremos a seguir, o trinciante) deveria ser capaz de reconhecer as figuras 
mais ilustres a partir dos locais onde estes comensais se sentavam, desti-
nando aos menos prestigiados as porções menores e os miúdos.
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As equipes de salão

A suntuosidade das refeições exigia uma equipe numerosa de 
empregados, o que criou uma certa especialização e hierarquia entre eles. 
Sempre muito bem vestidos, eram um elemento indispensável para uma 
correta execução de um banquete. Dentre estas funções destacavam-se 
o trinciante ou trinchante, o scalco e o scudieri. O trinciante, inicialmente,
era o responsável por fatiar os assados e porcioná-los nos pratos de ser-
viço que seriam levados aos comensais. Posteriormente tornou-se um
alto funcionário da corte, tendo como incumbência principal organizar
e zelar pela operacionalização de todos os elementos que integravam um
banquete. Neste sentido, a sua função se aproximou da do scalco.

O scalco era uma espécie de mordomo, cuja principal atribuição 
era a de cuidar dos compromissos sociais que se desenrolavam nas casas 
das cortes, e, em especial, dos banquetes. Decidia não apenas o cardápio 
e a ordem do serviço em si, mas também planejava e gerenciava todos 
os detalhes (local, decoração, entretenimento, seleção de músicas e mú-
sicos...), supervisionando todos os eventos.

O scudieri, por sua vez, tinha funções similares ao de um gar-
çom contemporâneo. Era responsável pelo serviço de comida e bebi-
da aos comensais durante todo o banquete, atuando sob as ordens do 
trinciante ou scalco. Eram auxiliados pelos incontri e pelos paggi, que 
realizavam tarefas menos complexas, como recolher os utensílios sujos 
e substituí-los por outros limpos, ou ainda realizar a troca das toalhas.

O entretenimento oferecido aos convidados

O banquete renascentista, assim como o Convivium Romano62, 
era uma refeição longa que buscava oferecer aos comensais uma expe-

62  Jantares de gala comuns entre os membros da elite romana durante a Idade Antiga inspi-
rados no symposium grego. Tratava-se de uma refeição bastante suntuosa e elaborada, composta 
por vários pratos e bebidas (com destaque para o vinho diluído em água), além de inúmeras 
atividades de entretenimento (como música, dança, teatro e declamações) (Faas, 2005).



215

riência gustativa e de entretenimento. Assim, era comum oferecer mú-
sica ao longo de todo o jantar (sendo que a quantidade e qualidade dos 
músicos contratados também refletia o prestígio do anfitrião) e outras 
formas de entretenimento, como número de danças e declamações. O 
uso de instrumentos de sopro para indicar a chegada de convidados es-
peciais ou o serviço do principal prato também era comum, assim como 
o uso de fogos de artifícios ao final do jantar.

Considerações finais

O período renascentista foi marcado por intensas transforma-
ções em diversas áreas culturais, ideológicas, educacionais e científicas. 
Na Itália este período foi especialmente profícuo, gerando padrões de 
comportamento – inclusive alimentar – que foram irradiados para ou-
tras partes da Europa.

Este período é marcado por uma renovação da cozinha europeia, 
que não abandona totalmente os hábitos medievais, mas ganha novo fô-
lego com a redescoberta dos textos clássicos – e a partir deles de novas 
técnicas de preparo e de uso de ingredientes – e da introdução de novos 
produtos alimentares advindos das colônias. Devem ser igualmente des-
tacados o enaltecimento da figura do cozinheiro, a disseminação do co-
nhecimento culinário a partir da publicação de livros e o aprimoramento 
e refinamento não apenas das receitas e das composições das refeições, 
mas também das próprias condutas à mesa percebidas nesta época.

Os banquetes merecem especial atenção, pois constituírem 
uma espécie de síntese do microcosmo social. Neles podem ser percebi-
das as diferentes hierarquias sociais e as imbricadas regras que nascem 
para distingui-las, a apologia ao belo e a busca pelo prazer, bem como o 
exercício de um senso estético apurado, que ao tentar reproduzir os câ-
nones clássicos, imprime sobre várias manifestações culturais – inclusive 
na própria apresentação das iguarias e na arrumação do ambiente dos 
banquetes - novos padrões de elegância e de inovação.

Ao se olhar para a cozinha renascentista é possível perceber, 
portanto, não apenas informações sobre a organização social, a economia, 
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os ideais estéticos e os modos de vida daquela época, mas também iden-
tificar uma intensa fusão de tradições e inovações que deixou de herança 
inúmeros conhecimentos e práticas que até hoje são repercutidos nas 
cozinhas contemporâneas.

Referências

ALGRANTI, L. Alimentação, saúde e sociabilidade: a arte de conservar e con-
feitar os frutos (Séculos XV-XVIII). In: História: questões e debates. Curitiba, 
n. 42, p. 33-52, 2005, Editora UFPR. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/
ojs/index.php/historia/article/view/4642/3798>. Acessado em: 10 mar. 2016.
ASFORA, W. Apício – história da incorporação de um livro de cozinha na 
Alta Idade Média. São Paulo: Alameda Editorial, 2014.
CARNEIRO, H. Comida e sociedade: significados sociais na história da 
alimentação. In: História: questões e debates. Curitiba, n.42, p.71-80, 2005, 
Editora UFPR. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/histo-
ria/article/view/4640/3800>. Acessado em: 10 mar. 2016.
FAAS, P. Around the roman table: food and feasting in ancient Rome. 
Chicago: University of Chicago Press, 2005.
FLANDRIN, J. L. Tempero, cozinha e dietética nos séculos XIV, XV e XVI. 
In: FLANDRIN, J. L.; MONTANARI, M. (Org). História da alimentação. 
São Paulo: Liberdade, 1998, p. 478-495.
GRIECO, A. Alimentação e classes sociais no fim da Idade Média e na 
Renascença. In: FLANDRIN, J. L.; MONTANARI, M. (Org). História da 
alimentação. São Paulo: Liberdade, 1998, p. 466-477.
LAURIOUX, B. Cozinhas medievais (séculos XIV e XV). In: Flandrin, J. 
L.; Montanari, M. (org). História da Alimentação. 4. ed. São Paulo: Estação 
Liberdade, 1998, p. 447-465
ROUTH, S.; ROUTH, J. Notas de cozinha de Leonardo da Vinci. Lisboa: 
Althum, 2013.
STANDAGE, T. Uma história comestível da humanidade. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010.
STRONG, R. Banquete – uma história ilustrada da culinária, dos costumes e 
da fartura à mesa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.



217

TANNAHILL, R. Food in history. New York: Three Rivers Press, 1988.
VARRINO, J. Tastes and temptations – food and art in Renaissance Italy. 
Los Angeles: University of California Press, 2009.



218



219

O Renascimento nas artes visuais

Maria José de Oliveira Nascimento63

Escrever sobre o Renascimento nas artes é conteúdo para mui-
tos volumes, portanto, neste capítulo, o foco será as Artes Visuais ou 
Plásticas64, mais especificamente a Pintura e a Escultura, com alguma 
incursão pela Arquitetura, uma vez que, no Renascimento, se utilizam 
de princípios comuns.

Muitos autores e historiadores da arte, dentre os quais Arnheim 
(1989) Bozal (1996), Cavalcanti (1978), Contador (2011), Gombrisch 
(1999) () Martindale (1966), Osborne (1968), Ostrower (1984), Read 
(1972), têm em comum a afirmação de que, no Renascimento houve 
uma grande ruptura no olhar, na forma de “ver” e conceber uma obra de 
arte, especialmente na pintura. Concordam também que a grande con-
tribuição vem da retomada do conhecimento produzido na antiguidade 
clássica greco-romana, mais especificamente dos artistas, matemáticos e 
filósofos gregos e também do arquiteto romano Vitrúvio, pela influência 
exercida nos estudos de Leonardo da Vinci e na arquitetura renascentista.

[...] É inteiramente errado, porém, imaginar que esse estudo da 
arte grega e romana causou o renascimento ou “Renascença”. A 
verdade é quase o oposto. Os artistas em redor de Brunelleschi 
ansiavam com tanta veemência por uma renovação da arte 
que se voltaram para a natureza, a ciência e os remanescen-
tes da antiguidade a fim de realizarem seus novos objetivos 
(Gombrich, 1999, p. 235).

Essa ruptura se deve à forma como as pinturas foram criadas e 
executadas anteriormente, especialmente durante o período que se con-
vencionou denominar medieval, no qual, por questões morais e religiosas, 

63  Maria José de Oliveira Nascimento é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de São Paulo – IFSP - Campus Bragança Paulista. Graduada em Educação 
Artística/Artes Plásticas pela PUCCamp e Doutora em Educação pela UNICAMP. E-mail: 
zezeoliveira@ifsp.edu.br
64  Do grego plastikós, “adjetivo que tem a propriedade de adquirir determinadas formas sen-
síveis, por efeito de uma ação exterior” (CUNHA, 1986, p.612). Plástica: dar forma, modelar.
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a intenção era narrar episódios bíblicos com o intuito de doutrinar, através 
das imagens. As figuras eram chapadas, planas e sem a preocupação com a 
profundidade ou espaço em perspectiva, como nos mostra as iluminuras65.

Ilustração 17.1 – Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. 1200. Deta-
lhe de página do Saltério de Paris. Bibliothèque Nationale. Paris.

Fonte: Iluminura Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Disponível em <http://
www.ensinarhistoriajoelza.com.br/iluminuras-medievais/> Acesso em 22 ago 2016; 

65  Iluminuras são pinturas de cores vivas, ouro e prata, que aliam ilustração e ornamentação 
nas páginas e capítulos dos manuscritos como os Saltérios, que trazem os salmos bíblicos.



221

Ilustração 17.2 – A Crucificação. Do Saltério de Robert de Lisle. Antes de 1339. 
Museu Britânico, Londres.

Fonte: Iluminura A Crucificação. Disponível em <http://www.southampton.
ac.uk/~wpwt/mouvance/melyric/MElyric.htm> Acesso em 22 ago 2016.
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Nesse sentido, podemos imaginar o que deve ter sido acom-
panhar as pinturas de Giotto di Bondone, artista italiano pré-renas-
centista, que faz uso da perspectiva em diferentes planos nas pinturas 
do interior da Cappella Scrovegni em Pádua, antecipando o impacto 
causado pelo afresco de Masaccio.

Ilustração 17.3 – Entrada em Jerusalém. 1303-06.

Fonte: Giotto, Entrada em Jerusalém. Disponível em <https://05varvara.files.wor-
dpress.com/2013/05/01-giotto-di-bondone-the-entry-of-our-lord-christ-into-jersu-
alem-cappella-scrovegni-a-padova-padova-italy-13051.jpg> Acesso em 22 jan 2017; 
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Ilustração 17.4 – O beijo de Judas. Afresco. 1304-13.

Fonte: Giotto, O Beijo de Judas. Disponível em < http://wallpapers-diq.com/pt/13__
The_Kiss_of_Judas%252C_1305-1306%252C_Giotto_Di_Bondone.html > Acesso 

em 22 jan 2017.

Para compreender esse impacto é preciso compreender o 
contexto e em especial algumas informações sobre o grande arquiteto 
Filippo Brunelleschi (1377 – 1446), líder do grupo de artistas que nas 
primeiras décadas do século XV, na próspera Florença, decidem de-
liberadamente romper com as ideias que predominavam e criar uma 
nova arte.

Graças ao seu domínio técnico de construção de abóbodas 
góticas, Brunelleschi realizou a grande façanha de concluir a catedral 
de Florença, cujo zimbório nenhum outro arquiteto conseguiu cons-
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truir, dada suas proporções gigantescas. Segundo Gombrich (1999), 
Brunelleschi viajou para Roma a fim de estudar as ruinas de templos 
e palácios e fazer esboços de suas formas e ornamentos, mas sem a in-
tenção de copiá-los. Desenvolveu um processo de construção usando 
livremente as formas da arquitetura clássica para criar novos modos de 
harmonia e beleza. Combinou colunas, arcos e pilastras dando leveza e 
elegância às suas obras, diferente de tudo o que fora construído antes. 
Os detalhes e pormenores de portas e frontões revelam o estudo cui-
dadoso das ruinas antigas. Seus passos foram seguidos por arquitetos 
da Europa e das Américas por cerca de 500 anos.

Ilustração 17.5 – Catedral de Florença com o imenso 
Zimbório – Brunelleschi, 1420-36.

Fonte: Brunelleschi. Catedral de Florença. Disponível em <https://selectitaly.com.br/
blog/wp-content/uploads/2015/03/Como-Brunelleschi-construiu-a-C%C3%BApu-

la-da-Catedral-de-Floren%C3%A7a.jpg > Acesso em 21 jan 2017.
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Brunelleschi não foi apenas o pioneiro da arquitetura da 
Renascença. A ele se deve, ao que parece, uma outra e mo-
mentosa descoberta no campo da arte, a qual dominaria 
também toda arte dos séculos subsequentes: a da perspectiva. 
Vimos que mesmo os gregos, que compreenderam o escorço, 
e os pintores helenísticos, que eram hábeis em criar a ilusão 
de profundidade, ignoravam as leis matemáticas pelas quais 
os objetos parecem diminuir de tamanho à medida que que 
se afastam de nós. Lembremos que nenhum artista clássico 
poderia ter desenhado a famosa avenida de árvores que nos 
conduzem ao fundo do quatro até desaparecerem no hori-
zonte. Foi Brunelleschi quem forneceu a artistas os meios 
técnicos para solucionar esse problema; e o entusiasmos que 
isso causou entre os seus amigos pintores deve ter sido imen-
so (Gombrich, 1999, p. 226-229).

Uma das primeiras pinturas produzidas segundo essas regras 
matemáticas é A Santíssima Trindade de Masaccio, 1420, na qual todas 
as linhas convergem para um único ponto de fuga dando a impres-
são de presença real, física e são de uma solidez antes desconhecida. 
Tommaso di Giovanni Masaccio, (1401 – 1428) um dos principais 
pintores florentinos do século XV, original e, segundo Fontes (1999, 
p. 305), com habilidade de “transmitir a dramaticidade de uma situa-
ção por um olhar ou um gesto significativo”, conferiu um sentido real
de luz e espaço e influenciou muitos artistas que vieram depois dele.
Porém, o mais importante de seu trabalho está na revolução que pro-
vocou na maneira de pintar, não apenas pelo estratagema técnico da
pintura em perspectiva, mas também pela simplicidade e grandeza das
figuras emolduradas por essa nova arquitetura.
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Ilustração 17.6 – A Santíssima Trindade. 1420, Afresco, 667cm x 1317 cm. Santa 
Maria Novella, Florença, IT.

Fonte: Masaccio. A Santíssima Trindade. Disponível em <http://2.bp.blogspot.com/-
-TyoaKo8Lwtg/T515rIiVuxI/AAAAAAAALnk/F2Mkjar8p64/s640/TheTrini-

ty_Masaccio.jpg > Acesso em 21 jan 2017.
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A partir de Masaccio a pintura do Renascimento se consti-
tui de grandes obras que influenciam todo o ocidente. A composição 
em triângulo reflete o momento histórico apresentando equilíbrio e um 
único ponto de fuga que corresponde também a um único ponto de vis-
ta. O fundo ganha importância e está presente em praticamente todas as 
pinturas. Existe sempre um eixo de simetria com os mesmos elementos 
se replicando de ambos os lados. A luz vem de dentro e banha a compo-
sição como um todo. Diferentemente da pintura barroca, por exemplo, 
cuja composição é em diagonal, o fundo quase inexiste e a luz vem de 
fora destacando apenas as figuras.

Nesse período as cidades disputavam entre si e para elas acorre-
riam diferentes artistas que se estabeleciam ali para desenvolver sua arte 
inovadora. Assim, Florença foi o berço de alguns dos maiores espíritos 
dessa grande época e seus artistas eram reconhecidos por sua excelência. 
Outro fato importante é o surgimento da figura do mecenas, geralmente 
um homem de posses e poder que contratava e mantinha sob sua tutela 
determinado artista, que trabalhava para o mesmo por longos períodos e 
sob encomendas. Não havia “escolas de arte”, mas oficinas de artistas que 
admitiam auxiliares e aprendizes em seus ateliês que se iniciavam muito 
cedo, como no caso de Leonardo, Miguel Ângelo, Rafael, entre outros.

Raffaello Santi, a quem conhecemos como Rafael, considerado 
um dos maiores artistas renascentistas, foi aprendiz na oficina de Pietro 
Perugino (1446-1523). Não tinha a força de Miguel Ângelo nem os 
vastos conhecimentos de Leonardo, mas enquanto esses dois gênios de 
temperamento imprevisível acabavam tendo problemas com seus prote-
tores, Rafael, que tinha um temperamento calmo, refletido na doçura das 
madonas que pintava, recebia a proteção de mecenas influentes. Sabia 
dar volumes sem perder a leveza, especialmente nas ternas madonas que 
tão bem conhecemos, uma vez que se tornaram ícones e referência para 
muitos outros artistas. Tinha domínio perfeito sobre o desenho e desta-
ca-se pelas suas composições equilibradas com maestria superlativa. Na 
grandiosidade de suas obras, transparecem todas essas características e 
aquelas que marcam as pinturas do Renascimento, como no gigantesco 
afresco A Escola de Atenas.
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Ilustração 17.7 – Rafael. Madona del Granduca, 1505. Óleo sobre madeira, 84x 55 
cm. Palazzo Pitti, Florença.

Fonte: Rafael. Madonna del Granduca. Disponível em <http://www.museumsinfloren-
ce.com/foto/galleria%20palatina/thumbnails/raffaello.jpg> Acesso em 24 jan 2017
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Ilustração 17.8 – Rafael. A Ressurreição de Cristo. Óleo sobre madeira, 1499-
1452, 52 cm x 44 cm. MASP, São Paulo.

Fonte: Rafael. Ressureição de Cristo. Disponível em <http://masp.art.br/masp2010/
upload_pic/0017%20P%20-%20site.jpg> Acesso em 22 jan 2017
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Ilustração 17.9 – Rafael. A escola de Atenas. 1508-1511. Afresco. 1770 cm. Palácio 
do Vaticano, Roma.

Fonte: Rafael. Escola de Atenas. Disponível em <https://uploads5.wikiart.org/images/
raphael/school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-s-

teps-and-euclid-1511.jpg> Acesso em 22 jan 2017.

Essa revolução na arte, desencadeada por Brunelleschi e 
Masaccio, provoca uma grande ruptura no modo de ver uma obra de 
arte. Mas, dela decorrem outras revoluções e rupturas, dentre as quais 
as relacionadas às técnicas, uma vez que até esse momento histórico as 
pinturas eram feitas, mais comumente, sobre papel, madeira ou direta-
mente nas paredes usando-se técnicas como a têmpera ou encáustica, 
no caso de madeira ou afresco sobre paredes de alvenaria. A têmpera, 
é o processo no qual se dissolve o pigmento em um adstringente como 
a cola ou a clara do ovo, por exemplo, que facilita a adesão ao supor-
te enquanto que na encáustica o pigmento é diluído em cera quente, 
produzindo efeito translúcido. Já o afresco é a técnica de pintura na 
qual se acrescenta o pigmento nas cores desejadas ao reboco molha-
do para em seguida aplica-lo sobre a parede. O desenho é transfe-
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rido para o suporte através de perfurações no papel do tipo vegetal 
para em seguida ser pintado em seus contornos e nuances diretamente 
sobre o reboco ainda fresco, obtendo-se matizes e volumes. Técnicas 
essas conhecidas e utilizadas desde a antiguidade, mas os afrescos ga-
nham força e destaque especialmente através dos grandes artistas do 
Renascimento, como por exemplo, Miguel Ângelo Buonarroti e suas 
pinturas na Capela Sistina no Vaticano.

O que rompeu com as técnicas foi a grande descoberta dos 
artistas e irmãos holandeses Jan Van Eyck (1390? -1441) e Hubert 
Van Eyck (? -1426), tão revolucionária e inovadora como a descoberta 
da perspectiva na pintura. Ao colocar o pigmento em óleo de linhaça 
obtêm-se uma mistura pastosa e fluida. Com um tempo maior para 
secagem podia-se trabalhar mais devagar e com exatidão, elaborar cores 
lustrosas que podiam ser aplicadas em camadas transparentes e adi-
cionar detalhes cintilantes em relevo com um pincel fino. Possibilitou 
ainda melhor aderência em vários outros suportes, como o linho por 
exemplo. Isto deu origem à tela e também ao cavalete, uma vez que 
estas poderiam ser em tamanhos personalizados e menores, serem le-
vadas a diferentes locais e apoiadas sobre o cavalete, tal qual o conhece-
mos hoje, e possibilitou ainda a pintura de retratos que ganha adeptos 
quase que imediatamente e foi o grande investimento da nobreza e 
poderosos da época.

Van Eyck, embora ligado a corte dos duques de Borgonha, 
trabalhou sobretudo na região dos Países Baixos, conhecidos como re-
gião de Flandres, que hoje corresponde a Bélgica. Por isso, as pinturas 
dos artistas desse período e dessa região foram denominadas pinturas 
flamengas. Sua obra mais famosa é um gigantesco retábulo com cenas 
da cidade de Gand, de 1432, na catedral de São Bavão em Gand, BE, 
pintado no mesmo período em que se concluíram as obras de Masaccio 
e Donatello. Trata-se de um políptico com vários painéis medindo 
146,2cm x 51,4 cm cada, que permanecia fechado nos dias de semana 
e aberto em dias de festa revelando cores fulgurantes e a composição 
baseada nas revelações de São João (VII,9) [...] eis aqui uma multidão, a 
qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, 
que estavam diante do trono e perante o cordeiro [...]. Em comum com 
a pintura de Masaccio, está a tradição vinda da Idade Média, de colocar 
na obra o doador e sua esposa.
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Van Eyck, extremamente observador, nos oferece em suas obras, 
imagens verdadeiras e minuciosamente detalhadas. Segundo Gombrich 
(1999), analisando a obra acima citada, afirma que o cavalo pintado por 
van Eyck tem vida, pois nele pode-se ver a luz nos seus olhos, as dobras 
na pele, a patas modelas em luz e sombra e tem-se a impressão de poder 
contar os pelos de sua crina. As figuras de Adão e Eva, extremamente 
realistas, provavelmente foram pintadas a partir de modelos nus, o que 
chocou a muitos e por muito tempo.

Ilustração 17.10 – Detalhe dos cavalos.

Fonte: Van Eyck. O Retábulo de Gand. Detalhe Cavalos. Disponível em <https://s-
-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/25/d8/07/25d807d55b809233dd2a36fb7e-

fc1576.jpg> Acesso em 22 jan 2017.
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Ilustração 17.11 – Detalhe do Adão

Fonte: Van Eyck. O Retábulo de Gand. Detalhe Adão. Disponível em <https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Jan_van_Eyck-_The_Ghent_Altarpiece_-_

Adam_(detail).JPG> Acesso em 22 jan 2017
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Ilustração 17.12 – Van Eyck. O retábulo de Gand fechado, 1432.

Fonte: Van Eyck. O Retábulo de Gand fechado. Disponível em: VÉGH, Jànos. A Pintu-
ra Holandesa. Trad. Luiz Oscar Dubeux. Prancha 10. Budapeste: Corvina Kiadò e Rio 

de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1981. Acesso em 22 jan 2017
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Ilustração 17.13 – Van Eyck. O retábulo de Gand aberto, 1432.

Fonte: Van Eyck. O Retábulo de Gand aberto. Disponível em <http://pt.wahooart.
com/Art.nsf/O/8XYBGA/$File/Jan-Van-Eyck-The-Ghent-Altarpiece-2-.JPG> 

Acesso em 22 jan 2017.

Os artistas meridionais da sua geração, os mestres florentinos 
do círculo de Brunelleschi, tinham desenvolvido um método 
pelo qual a natureza podia ser representada num quadro com 
exatidão quase científica. Começavam com uma estrutura de 
linhas em perspectiva, e construíam o corpo humano graças 
aos seus conhecimentos de anatomia e das leis da perspecti-
va. Van Eyck adotou o caminho oposto. Realizou a ilusão da 
natureza mediante a paciente adição de detalhe após detalhe, 
até que a totalidade de sua pintura se convertesse num espelho 
do mundo visível. Essa diferença entre a arte nórdica e a arte 
italiana continuou sendo importante ainda por muitos anos 
(Gombrich, 1999, p. 239).
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Atingiu seu maior triunfo na pintura de retratos, den-
tre os quais se destaca “Os esponsais dos Arnolfini”. À sua maneira, 
revoluciona com esse retrato do mercador italiano Giovanni Arnolfini 
e sua noiva. Fixara um mundo real num painel como que por mágica, 
com detalhes da vida cotidiana. Registra o momento solene em que 
ela coloca a mão direita sobre a mão esquerda dele e ele está prestes a 
colocar a mão direita sobre a dela como símbolo de união. No fundo 
do quadro, um espelho traz toda cena refletida por trás e a imagem do 
pintor e testemunha. Nasce um novo gênero de pintura que pode ser 
comparado à fotografia, não apenas pela exatidão, mas pelo registro 
documental. O artista tornou-se a testemunha ocular, pela primeira 
vez na história. Destaque para as palavras em latim “johannes de eyck 
fuit hic” ( Jan Van Eyck esteve aqui).

Ilustração 17.14 – detalhe espelho.

Fonte: Van Eyck. Os esponsais dos Arnolfini. Detalhe espelho. Disponível em <ht-
tps://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/5c/61/50/5c6150953652ceec9aa-

141570069f90e.jpg> Acesso em 22 jan 2017;



237

Ilustração 17.15 – Os esponsais dos Arnolfini, 1434.  
Óleo sobre madeira. 81,8 cm x 59,7 cm.

Fonte: Van Eyck. Os esponsais dos Arnolfini. Disponível em: VÉGH, Jànos. A Pintura 
Holandesa. Trad. Luiz Oscar Dubeux. Prancha 17.  Budapeste: Corvina Kiadò e Rio 

de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1981. Acesso em 22 jan 2017
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Ilustração 17.16 – Detalhe tamanco.

Fonte: Van Eyck. Os esponsais dos Arnolfini. Detalhe tamanco. Disponível em <ht-
tps://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9d/d1/42/9dd1421bf429b4c63dbbcada-

2fd84aea.jpg> Acesso em 22 jan 2017.

Ilustração 17.17 – Detalhe: A Virgem do chanceler Rolin.

Fonte: Van Eyck. A Virgem do chanceler Rolin. Detalhe. Disponível em <ttp://www.
artble.com/imgs/0/9/8/527424/570914_200px.jpg> Acesso em 22 jan 2017.
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A Madona no trono é a parte central de um tríptico, no qual 
pode-se observar a composição triangular e em perspectiva, próprias da 
pintura renascentista. Nos recortes de outras obras, minuciosa riqueza 
de detalhes em relevo.

Ilustração 17.18 – detalhe: A Madona na Igreja.

Fonte: Van Eyck. A Madona na igreja. Detalhe. Disponível em <https://s-media-
-cache-ak0.pinimg.com/736x/8d/55/50/8d5550b6cfae80f39c26756eef3870b2.jpg>

Acesso em 22 jan 2017;
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Ilustração 17.19 – Painel central: A virgem no trono.

Fonte: Van Eyck. A Virgem no trono. Painel central. Disponível em < https://s-media-
-cache-ak0.pinimg.com/236x/cc/b6/31/ccb63176a09372e123e49dcc35a67665.jpg> 

Acesso em 22 jan 2017; 
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Mesmos elementos e características da pintura renascentista, 
quais sejam: eixo de simetria; composição triangular; perspectiva com 
um único ponto de fuga; linhas diagonais que tocam as extremidades e 
articulações das figuras e se cruzam no centro, onde se encontra o ponto 
de fuga e luz vinda de dentro para fora banhando a composição, podem 
ser observados também no Retábulo de São Bernardino (Igreja de São 
Bernardino, Bergamo) pintado por Lorenzo Lotto em 1521. Chama a 
atenção o anjo escrevendo aos pés da Virgem, pelo seu olhar intrigante 
e pela aparição de fantasia cromática e movimento realista.

Ilustração 17.20 – Lorenzo Lotto. Retábulo de São Bernardino. 1521. 
Óleo sobre tela.

Fonte: Lorenzo Lotto. Retábulo de São Bernardino. Detalhe. Disponível em <ttp://
pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8XZQ9Z/$File/Lorenzo-Lotto-San-Bernardino-Al-

tarpiece-detail-2-.JPG> Acesso em 22 jan 2017.
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Ilustração 17.21 – Detalhe.

Fonte: Lorenzo Lotto. Retábulo de São Bernardino. Disponível em <http://warburg.
chaa-unicamp.com.br/img/obras/07berna.jpg> Acesso em 22 jan 2017

Gombrich (1999) afirma que o resultado mais imediato de toda 
essa revolução na arte, tenha sido o que ocorreu, por toda parte, de os ar-
tistas começarem a realizar experiências e a buscar novos e surpreenden-
tes efeitos e, a verdadeira ruptura com a Idade Média, foi esse espírito de 
aventura que se apoderou da arte no século XV. Esses artistas utilizavam 
os novos recursos e descobertas da arte com o propósito de alcançar o 
espírito humano e dar mais significado aos seus temas. Dentre estes, o 
maior escultor do círculo de Brunelleschi, o mestre florentino Donatello.

Donatto di Niccoló di Betto Bardi (1386 – 1466), quinze anos 
mais velho que Masaccio, mas viveu muito mais tempo e adquiriu gran-
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de fama ao longo da vida. Para compreender o quanto Donatello rom-
peu com o passado, é preciso recordar com eram as esculturas góticas: 
símbolos sagrados e lembretes solenes de uma verdade moral, encrus-
tadas às colunas das catedrais, pois eram parte da arquitetura, porém 
traziam a dignidade individual recebida de seu criador. De caráter reli-
gioso e, muitas vezes, com forte apelo emocional, representava mártires 
e santos, além de gárgulas e monstros aterrorizantes. Também faziam 
parte das esculturas, os doadores dos recursos para a construção, muitas 
vezes dispostos ao lado das figuras principais.

Ilustração 17.22 – Ekkehart e Uta “Fundadores”. Catedral de Naumburg (1260).

Fonte: Ekkhart e Uta. “Fundadores”. Disponível em <http://www.muzeumsiedlce.art.
pl/gfx/image/Wystawy/2013/Szlak%20roma%C5%84ski/Ekkehard%20i%20Uta%20
-%20Katedra%20w%20Naumburgu%20(Kopiowanie).JPG> Acesso em 25 jan 2017;
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Ilustração 17.23 –  Pórtico Real. Catedral de Chartres (1194).

Fonte: Pórtico Real. Catedral de Chartres. Disponível em <ttps://sumateologica.files.
wordpress.com/2010/02/chartres_portico_real_central.jpg> Acesso em 25 jan 2017; 
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Ilustração 17.24 –  Montros e gárgulas. Catedral de São Vito, (séc. XIV) Praga.

Fonte: Monstros e gárgulas. Catedral de São Vito, Praga. Foto de Zezé Oliveira, 2014.
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Donatello, em um de seus primeiros trabalhos, São Jorge, rom-
pe com tudo isso e o assenta firmemente ao chão. Seu rosto não tem a 
serenidade dos santos medievais, é todo energia e concentração e parece 
vigiar o espaço em atitude tensa e determinada, mostrando uma concep-
ção inteiramente nova. Sua Maria Madalena é de uma expressividade 
sem par e Davi, o primeiro nu de bronze em tamanho natural a ser mo-
delado depois da antiguidade.

Ilustração 17.25 – Donatell0. Davi. c.1433. Bronze, 159 cm.

Fonte: Donatello. Davi. Disponível em <https://encrypted-tbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcQ-YbzUWr62oRiSfqzkE5TcRCqeUDw74VWhbWz2I-

FR5e2XblRTbKg> Acesso em 25 jan 2017.
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Ilustração 17.26 – Donatello. S. Jorge, 1415-16. Mármore, 209 cm.

Fonte: Donatello. São Jorge. Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/-metBme6a-
bQ0/UcCBpdMfpSI/AAAAAAAAAD8/CFkWqfSGkA8/s1600/italia1640.JPG> 

Acesso em 25 jan 2017;
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Ilustração 17.27 – Donatello. M. Madalena, c.1457. Madeira, 188 cm.

Fonte: Donatello. Maria Madalena. Disponível em <https://lh4.googleusercontent.
com/-QlcFIR38QeM/TYdtYxmVclI/AAAAAAAAAQo/OO5pgNL0zl0/s1600/

madalena.jpg> Acesso em 25 jan 2017; 

Um dos maiores gênios desse período é Leonardo. Nascido em 
Vinci, aldeia situada no vale do Arno, no início da adolescência foi le-
vado por seu pai para Florença, como aprendiz do grande pintor, escul-
tor e ourives Andrea del Verrocchio (1435–1488), cuja obra apresenta 
grandeza e simplicidade. O mestre Verrocchio imprimi no seu bronze 
Bartolomeu Lolleoni, linhas claras e energia que se concentra em quase 
todos os ângulos e parecem dar vida ao homem de armadura e seu cava-
lo. É com Verrocchio que Leonardo tem sua iniciação na arte.
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Ilustração 17.28 – detalhe de Bartolomeo. Campo di SS. Giovanni e Pablo em 
Veneza.

Fonte: Verrocchio. Bartolommeo Colleoni. Detalhe. Disponível em <https://i.ytimg.
com/vi/kyvBsAYr54g/sddefault.jpg> Acesso em 22 jan 2017.
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Ilustração 17.29 – detalhe: cavalo e cavaleiro.

Fonte: Verrocchio. Bartolommeo Colleoni. Detalhe. Disponível em <http://th05.de-
viantart.net/fs71/PRE/i/2012/025/a/d/colleoni_by_szydas-d4nkv52.jpg > Acesso 

em 22 jan 2017; 



251

Ilustração 17.30 – Verrocchio. Bartolommeo Colleoni. 1479. Bronze. Altura: 395 cm.

Fonte: b) Verrocchio. Bartolommeo Colleoni. Disponível em <https://encrypted-tbn1.
gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5V-ZJwrMMeqvphPdjveqQpMz5b2nM8VB-

-f6_Hm0gNCjYmhlLxpg> Acesso em 22 jan 2017;
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Leonardo da Vinci (1452 – 1519), o mais velho dos grandes mes-
tres, aprendeu na oficina de Verrocchio os segredos técnicos da fundição e 
outras tarefas metalúrgicas além de preparar cuidadosamente quadros e es-
tátuas fazendo estudos de nus e modelos vestido. Estudou plantas e animais 
curiosos para incluir em suas pinturas e recebeu os fundamentos básicos so-
bre a óptica da perspectiva e uso das cores. Porém, era um jovem talentoso e 
esse treinamento contribuiu para fazer dele um dos gênios da humanidade. 

Logo que inicia seu aprendizado com Verrocchio, este recebe 
dos frades de Vallombrosa, a incumbência de pintar o Batismo de Cristo e 
Leonardo recebe permissão de acabar um anjo no canto esquerdo da obra. 
Mas, nesse Batismo, o discípulo supera o mestre.

Ilustração 17.31 – Verrocchio. Batismo de Cristo. 1472-75.

Fonte: Verrocchio. Batismo de Cristo. Disponível em <http://www.consueloblog.com/
wp-content/uploads/2015/05/Da-Vinci-detail-Baptism1.jpg> Acesso em 22 jan 

2017
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Ilustração 17.32 – Detalhe do anjo pintado por Leonardo.

Fonte: Leonardo da Vinci. Detalhe do anjo pintado por ele no Batismo de Cristo de 
Verrocchio. Disponível em <https://sumateologica.files.wordpress.com/2011/05/an-

drea_del_verrocchio_batismo_de_cristo.jpg> Acesso em 22 jan 2017
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Segundo Gombrich (1999), Nardini (1985), Ostrower (1984), 
Pater (1977) e Read (1972) conhecemos a amplitude de seu espírito e 
sua produtividade, graças aos seus milhares de esboços e anotações, em 
escrita espelhada, qual seja, da direita para a esquerda, com excertos de 
livros que leu e rascunhos para obras que pretendia escrever, cuidadosa-
mente preservados por seus alunos e admiradores. Escrever espelhado 
pode ser explicado pelo fato de Leonardo ser canhoto e também para 
preservar informações que poderiam vir a complicar suas relações e in-
venções. Desde seus primeiros anos desenhava muitos objetos e cons-
truía modelos em relevo. Na juventude, improvisava músicas e canções 
e comprava pássaros engaiolados para soltá-los. Mergulhou nos estudos 
da natureza meditando sobre as virtudes ocultas das plantas e dos cris-
tais, das linhas traçadas pelas estrelas em seu movimento pelo céu e das 
correspondências existentes entre as diferentes ordens de seres vivos. O 
que fica claro na transcrição de seus escritos interpretados por Nardini.

Os antigos diziam que o homem é um “mundo menor”, ou 
seja, um universo em miniatura; naturalmente a segunda defi-
nição é a mais apropriada. O homem é feito de terra, água, ar e 
fogo; e o corpo da Terra também é composto por esses quatro 
elementos fundamentais. Se no homem os ossos representam 
a sustentação e a armadura da carne, o mundo tem as rochas 
e os minerais que sustentam e suportam a massa terrestre; se 
o homem tem a fonte benéfica do sangue, na qual o pulmão
incha e desincha ao ritmo da respiração, o corpo da Terra tam-
bém tem uma fonte semelhante, o oceano, que por sua vez
cresce e decresce a cada seis horas na imensa respiração dos
mares; se dessa fonte de sangue saem artérias que se ramificam
por todo o corpo humano, da mesma forma o oceano percor-
re o corpo da Terra com infinitas veias de água. O corpo do
mundo só não tem os nervos, e isso porque eles são feitos para
o movimento; e como o mundo se encontra numa eternam
imobilidade, os nervos não lhe são necessários. Mas, fora isso,
o microcosmo do homem e o macrocosmo do universo são
muito parecidos (Da Vinci, apud Nardini, 1985, p. 13).

Considerava que a função do artista era explorar o mundo 
visível, como seus predecessores, porém de maneira mais abrangente, 
profunda e com maior intensidade e precisão. Leonardo não aceitava o 
que lia sem verificar com seus próprios olhos e sempre que encontrava 
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um problema, tentava resolvê-lo realizando um experimento. Leonardo 
faz o primeiro desenho de anatomia humana de nossa história.

Nada existia na natureza que não despertasse a sua curiosi-
dade e não desafiasse o seu engenho. Leonardo explorou os 
segredos do corpo humano, dissecando mais de trinta cadá-
veres [...] Foi um dos primeiros a se aprofundar nos misté-
rios do crescimento da criança no ventre materno; investi-
gou as leis das ondas e correntes; passou anos observando e 
analisando o voo de insetos e pássaros, o que iria ajuda-lo a 
inventar uma máquina voadora que um dia, ele tinha certeza, 
se tornaria uma realidade. As formas de pedras e nuvens, o 
efeito da atmosfera sobre a cor de objetos distantes, as leis 
que regem o crescimento de árvores e plantas, a harmonia 
dos sons, tudo isso era objeto de incessante pesquisa, e seria 
a base de sua própria arte (Gombrich, 199, p. 294).

Ilustração 17.33 – Projeto para Paraquedas. 1485.

Fonte: Leonardo da Vinci. Projeto para Paraquedas. Disponível em <http://img.histo-
riadigital.org/2015/11/Invencoes-Da-Vinci-Paraquedas.jpg> Acesso em 22 jan 2017;
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Em seu tempo, respeitado e requisitado como artista e músico 
excepcional, contratado por príncipes e chefes militares para construção 
de fortificações, canais, armas e dispositivos bélicos, poucas pessoas fa-
ziam ideia da importância e vastidão de seus conhecimentos. Em seus 
escritos foram encontradas as palavras “o sol não se move”, prova de que 
Leonardo antecipou as teorias de Copérnico que mais tarde colocariam 
Galileu em situação complicada.

Ilustração 17.34 – Projeto para Tanque blindado. 1487.

Fonte: Leonardo da Vinci. Projeto para Tanque blindado. Disponível em <http://img.
historiadigital.org/2015/11/Invencoes-Da-Vinci-Tanque-Blindado.jpg> Acesso em 

22 jan 2017.

Da Vinci submetia seus desenhos à anatomia e suas pinturas 
a regras matemáticas fazendo experiências com cores e técnicas, com 
um alquimista.
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Ilustração 17.35 – Estudos de Embriões. 1509-14. Pena, tinta marrom e aguada 
sobre giz preto em papel.

Fonte: Leonardo da Vinci. Estudos de embriões. Disponível em <https://encrypted-
-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTO7j4o0TADkUWE_f8hznIxjXAVOFC-

gti650aCq6P6TxBo9XwSmHw> Acesso em 22 jan 2017.
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Ilustração 17.36 – Proporções de rosto. S/data. Biblioteca Real, Torino.

Fonte: Leonardo da Vinci. Proporções do rosto. Disponível em: <http://www.saber-
cultural.com/template/especiais/fotos/Leonardo-da-Vinci-Anatomia-Foto06.jpg> 

Acesso em 22 jan 2017; 
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Ilustração 17.37 – O homem Vitruviano; 1492.

Fonte: Leonardo da Vinci. O homem vitruviano. Disponível em <http://www.dese-
nhoonline.com/site/wp-content/uploads/Homem-Vitruviano-Leonardo-da-Vinci.

jpg> Acesso em 22 jan 2017.
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Ilustração 17.38 – Estudos anatômico (laringe e perna) 1510. Pena, tinta marrom 
e aguada sobre giz preto em papel

Fonte: Leonardo da Vinci. Estudos anatômicos – laringe e perna. Disponível em <ht-
tps://uploads8.wikiart.org/images/leonardo-da-vinci/anatomical-studies-larynx-an-

d-leg-1510.jpg> Acesso em 22 jan 2017; 
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Desenvolveu a técnica do sfumato, do italiano sfumare que 
significa, literalmente, desaparecer como fumaça. O famoso claro/escu-
ro que se dilui gradualmente. É assim que nos apresentam as pinturas 
de Leonardo, nas quais não se sabe onde começa e termina o desenho. 
Temos como exemplos A Virgem das Rochas e Mona Lisa (La Gioconda). 
Utilizava os mais variados pigmentos em muitas camadas para obter o 
efeito sfumato que desejava.

Com equipamentos ultrassensíveis, técnicos do Centro Nacional 
Francês de Pesquisa Científica (CRNS) e do Centro de Pesquisa e 
Restauração dos Museus da França (C2RMF), descobriram que Leonardo 
utilizava camadas sucessivas de 1 a 12 mm de espessura, conferindo a cada 
obra um mistério único66. Os pigmentos utilizados em uma obra, não eram 
necessariamente aplicados em outra, o que prova que Leonardo era um 
experimentador. Isto nem sempre deu resultados preciso, como no caso da 
Última Ceia cuja dificuldade de secagem das misturas, mais a umidade e 
infiltrações do local, contribuíram para a deterioração da imagem.

A Virgem das Rochas [...] Os contrastes de claro-escuro são 
eloquentemente articulados no quadro todo, com os focos de 
luminosidade concentrados no grupo das figuras santas, des-
tacando principalmente os rostos e os dedos, abençoando e 
testemunhando. O desenho cadenciado dos dedos da Madona 
se repete como uma melodia, nas dobras do planejamento, nos 
reflexos do cabelo, na folhagem, e, uma última vez, na cla-
ridade filtrando ao fundo dos rochedos uma luz mágica. Na 
misteriosa penumbra em que todos os fenômenos mergulham, 
seria impossível definir onde começam os claros e onde ter-
minam os escuros, tão infinitas e quase imperceptíveis são as 
gradações e tal modo se interpenetra os valores para se inte-
grarem em transparências luminosas. A síntese de Leonardo 
nos faz perceber uma fusão de valores complementares e não 
uma oposição (Ostrower, 1984, p. 225).

66  Disponível em < http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1942.htm> Acesso em 25 jan 
2017.
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Ilustração 17.39 - As duas versões da célebre obra. A primeira reconhecida como 
autêntica, no Museu do Louvre, a segunda, obra de Antonio de Pretis, com a in-

tervenção parcial de Leonardo na National Gallery de Londres.

Fonte: Leonardo da Vinci. Virgem dos rochedos – duas versões. Disponível em <http://
www.cursosintegradosdeartes.com/facebook/leonardovinci.jpg> Acesso em 22 jan 

2017.

Gombrich (1999, p. 296-300), afirma que Leonardo ambi-
cionava mostrar em suas pinturas que o trabalho manual nela envol-
vido era tão essencial quanto o trabalho de escrever na poesia. E esse 
ponto de vista pode ter afetado com frequência as relações com seus 
clientes. Não queria ser um fabricante de encomendas e, muitas vezes, 
deixou de executar obras que lhe encomendavam ou não as termina-
va, ou ainda, não as entregava quando não se sentia satisfeito com o 
resultado. As poucas obras que Leonardo completou chegaram até 
nós em péssimo estado de conservação, como no caso do seu famoso 
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mural “A última Ceia”. Cobrindo uma parede da sala que servia de 
refeitório aos monges do mosteiro de Santa Maria dele Grazie, em 
Milão, é a representação mais real deste episódio sacro, como se outra 
sala fosse acrescentada à dela e nela a última Ceia surge de forma 
nunca antes vista. Nesse afresco há drama, teatralidade, excitação e 
movimento na cena. Divide os apóstolos em quatro grupos de três, 
ligados mutuamente por gestos e movimentos, com extrema ordem 
e variações. Tudo absolutamente calculado utilizando seus conheci-
mentos matemáticos, em especial a Proporção Áurea.

Há muitas especulações em torno dessa obra, tais como seu es-
tudo, base para o desenho, ser a projeção da órbita dos planetas em tor-
no do sol, sendo este representado por Cristo ao centro. Fala-se ainda 
que na confluência das órbitas estariam os signos do zodíaco com suas 
características representadas em cada um dos apóstolos, além de inter-
pretações mitológicas e fantasiosas. O certo é que registros de testemu-
nhos afirmam que Leonardo subia no andaime e ficava por dias inteiros 
apenas olhando o que já tinha feito, antes de aplicar outra pincelada. 
E, segundo Gombrich (1999, p.300) que chama nossa atenção para a 
profunda intuição de Leonardo sobre a natureza íntima do compor-
tamento e reações dos homens, ali explicitados, ‘Foi o resultado desse 
pensamento que ele nos legou, e, mesmo em sua condição deteriorada, 
“A Última Ceia” continua sendo um dos grandes milagres produzidos 
pelo gênio humano’.
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Ilustração 17.40 - O refeitório do mosteiro de Santa Maria dele Grazie, Milão, 
com a “Última Ceia”.

Fonte: Leonardo da Vinci. O refeitório do mosteiro de Santa Maria dele Grazie com 
a Última Ceia - Disponível em <https://hav320142.files.wordpress.com/2014/10/

image.jpg> Acesso em 23 jan 2017.
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Ilustração 17.41 - Leonardo da Vinci. A Última Ceia. Têmpera e óleo sobre 
emboço. 460 x 880 cm.

Fonte: Leonardo da Vinci. Última Ceia - Disponível em < http://2.bp.blogspot.
com/-_BRMSKJsVns/U82DxDj5PyI/AAAAAAAAA8g/FUMCp4idAj8/
s1600/33a50f2e4d2611e3a0e40ecab7803609_8.jpg> Acesso em 23 jan 2017.

Porém, a mais celebre, ou talvez a mais intrigante, instigante e 
misteriosa obra de Leonardo seja a Mona lisa, conhecida também como 
La Gioconda, por ser o retrato de Lisa, terceira esposa de Francesco del 
Giocondo. Segundo Pater (1977, p.10-11) “A Gioconda é, na verdadeira 
acepção do termo, a obra-prima de Leonardo, o exemplo revelador de seu 
modo de pensar e de trabalhar”. Habituados a vê-la em postais e publicidade, 
pode nos ocorrer que já conhecemos o bastante da obra, mas é preciso 
examiná-la como se a víssemos pela primeira vez, sem nos esquecermos de 
todas as investigações que se apoderaram da mesma e podem contribuir 
para a compreensão do grande gênio que foi Leonardo.

De imediato, o que mais impressiona, é o fato surpreendente de 
como ela parece viva e diferente a cada vez e a olhamos de novo.
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Até mesmo em fotografias do quadro sentimos esse estranho 
efeito; mas, diante do original, no Louvre, em Paris, a sensa-
ção é quase sobrenatural. Às vezes ela parece zombar de nós; 
outras, temos a impressão de surpreender uma sombra de tris-
teza no seu sorriso. Tudo isso tem um ar meio misterioso, mas 
assim é. Com muita frequência, é esse o efeito gerado por uma 
grande obra de arte. Contudo, Leonardo certamente sabia por 
que meios. O grande observador da natureza sabia mais sobre 
o modo como usamos os nossos olhos do que qualquer pessoa
do seu tempo ou antes dele (Gombrich, 1999, p. 300).

Gombrich, (1999) tenta explicar parte desse mistério que 
está exatamente na observação minuciosa, na paciência e na genialida-
de desse homem, único a conseguir esse efeito. As grandes obras dos 
mestres italianos do Quattrocento que seguiram o caminho apontado 
por Masaccio têm uma coisa em comum: suas figuras parecem um tan-
to duras, lembram mais estátuas que seres vivos, apesar da combinação 
correta de desenho, composição e cor. Tentaram vários métodos para 
superar essa dificuldade. Botticelli, por exemplo, procurou enfatizar 
cabelos ondulados, transparências e roupagens esvoaçantes para tornar 
as figuras menos rígidas. Mas, só Leonardo encontrou a solução e tem 
muito a ver com a técnica do sfumato inventada por ele e empregada 
com suprema deliberação, especialmente no canto dos olhos e da boca, 
partes responsáveis pelas expressões faciais mais delicadas. Por mais 
observador que fosse, Leonardo não era mero escravo da natureza e 
sua maestria infundiu vida nas cores espalhadas com seu pincel.

Se observarmos cuidadosamente o quadro, veremos que os 
dois lados não combinam. Isso é por demais óbvio na fan-
tástica paisagem onírica do fundo. O horizonte do lado es-
querdo parece estar muito mais baixo que o do lado direito. 
Por conseguinte, quando focalizamos no lado esquerdo do 
quando, a mulher parece mais alta ou estar mais ereta do que 
ao focalizarmos no lado direito. E seu rosto parece também 
mudar com essa mudança de posição, porque os dois lados 
tampouco condizem inteiramente. Mas todos esses requin-
tados estratagemas, Leonardo poderia ter produzido uma 
engenhosa peça de malabarismo, em vez de uma grande obra 
de arte, se não soubesse exatamente até onde podia ir e não 
tivesse compensado seus audaciosos desvios da natureza com 
uma representação quase milagrosa de carne viva. Vejam a 
maneira como ele modelou a mão, ou as mangas com suas 
minúsculas pregas (Gombrich, 1999, p.303).
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Ilustração 17.42 - Leonardo da Vinci. Mona Lisa. 1502. Óleo sobre madeira. 77 x 
53 cm. Louvre, Paris.

Fonte: Leonardo da Vinci. Mona Lisa - Disponível em <http://www.infoescola.com/
wp-content/uploads/2010/02/monalisa.jpg> Acesso em 23 jan 2017.
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É a primeira vez, que se tem a nítida diferenciação entre o que 
é rocha, tecido e pele. Mas, para além de todas as impressões e sensa-
ções provocadas pela obra, estudiosos e pesquisadores encontram em 
sua estrutura e desenho, todo conhecimento matemático do grande 
mestre. Segundo Ostrower (1984), seu desenho encontra-se absoluta-
mente dentro da proporção áurea, conhecida e utilizada pelos antigos 
egípcios, gregos e assírios, que lhe atribuíram um sentido sagrado. No 
Renascimento é chamada Divina Proporção, Seção Áurea ou Corte de 
Ouro. A proporção é um dos elementos essenciais e estruturais de uma 
composição e pode ser definida como a justa relação das partes entre si 
de cada parte com o todo, a medida das coisas. A proporcionalidade em 
uma obra assinala as correspondências existente entre as diversas partes 
de um conjunto, portanto necessária, pois de sua coerência depreende-se 
o sentido de harmonioso.

A proporção áurea se origina na divisão do círculo em dez 
partes, e somente dessa forma. Ligando-se três partes, forma-se o lado 
maior e o raio do círculo define o lado menor. Constrói-se assim um 
retângulo de propriedades peculiares cujo lado menor projetado sobre o 
maior dividi desigualmente este formando um quadrado. Repetindo-se 
o processo obtêm-se divisões invertidas e cada vez menores. A divisão
resulta em partes proporcionais, mas fisicamente desiguais e invertidas
alternadamente, em sentido espacial. Projetada, essa progressão se con-
figura numa espiral, encontrada em muitas formas vegetais e animais na
natureza. Assim, o espaço fica articulado em direções contrastante, mas
de movimento comedido. Disso resulta o equilíbrio denominado “clás-
sico”, pela perfeita síntese entre calma e movimentação.
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Ilustração 17.43 - Esquema de obtenção da proporção áurea.

Fonte: Esquema de obtenção da proporção áurea. Disponível em OSTRWER, Fayga, 
1984, p. 290 e 293.
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Ilustração 17.44 - Mona Lisa. Estrutura proporcional em Corte de Ouro.

Fonte: Mona Lisa – Estrutura proporcional em Corte de Ouro. Disponível em OS-
TRWER, Fayga, 1984, p. 292.

O formato do quadro se aproxima muito da proporção áurea, 
lançado o lado menor sobre o maior, obtém-se a primeira subdivisão, um 
quadrado embaixo de um retângulo. Exatamente, nessa linha horizontal, 
começa o oval do rosto de Mona Lisa com as novas subdivisões, a linha 
divisória do quadrado que se encontra do lado direito coincide com a 
sombra do nariz. Na sobreposição dos quadrados forma-se uma faixa 
estreita cuja largura projetada sobre a altura forma um quadrado peque-
no. Este, é a medida que indica a posição da boca; três medidas, a altura 
da pupila; cinco medidas, a altura da raiz do cabelo. Repetindo-se divi-
sões e traçando-se diagonais, têm-se os pontos e direções para ombros, 
braços, mãos e dedos. E há muito mais a se encontrar, mas com essas 
informações podemos presumir que cada detalhe foi minuciosamente 
pensado e calculado. Finalizando essa breve análise, transcrição de ano-
tações do próprio artista, referenciada por Ostrower (1984, p.291): “[...]
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o sentido de beleza das proporções perfeitas num rosto angelical ainda é
bem maior, pois estas proporções se produzem em sintonia harmoniosa, 
tocando à vista assim como um acorde de música toca ao ouvido”.

Assim como a Última Ceia, Mona Lisa é cercada de especu-
lações e interpretações. Uma dessas especulações é que ao afastar-se 
da obra, o fundo dilui-se gradualmente chegando ao cinza dezoito por 
cento. Este é o cinza utilizado na fotografia, após inúmeros estudos e 
pesquisas, como fundo para retratos, uma vez que destaca e ilumina sua-
vemente os contornos e detalhes do rosto.

Leonardo nunca entregou essa obra que lhe foi encomendada. 
E, aos 64 anos, doente e sem moradia, aceitou o convite do rei da França, 
Francisco I para viver no castelo de Cloux, levou-a consigo conservan-
do-a até a morte. Afinal, nessa obra majestosa, está a síntese de todo 
conhecimento produzido num período de grandes revoluções nas artes 
e nas ciências que, definitivamente, mudaram os modos de ver e pensar.

Na segunda metade do século XV, por todos os cantos da Europa, 
artistas lançavam mão das novas descobertas para dar realismo às suas 
obras, mas buscando uma forma de não tornar as figuras rígidas, perder 
a harmonia e aquilo que faz dela única e própria de cada artista. O que 
passa a ser problema para muitos. A cada nova descoberta, novos desafios 
deveriam ser enfrentados, especialmente para os artistas florentinos.

Na excitação do triunfo, talvez pensassem inicialmente que 
a descoberta da perspectiva e o estudo da natureza poderiam 
resolver todas as suas dificuldades. Mas não devemos esque-
cer que a arte é inteiramente diferente da ciência. Os meios 
do artista, seus recursos técnicos, podem ser desenvolvidos, 
mas dificilmente se poderá dizer que a arte progride nos mes-
mos moldes do progresso da ciência. Cada descoberta numa 
direção, gera uma nova dificuldade em algum outro ponto. 
Recorde-se que os pintores medievais ignoravam as regras do 
desenho correto, mas que essa mesma deficiência os habilitou 
a distribuir suas figuras num quadro de maneira que mais lhes 
agradasse a fim de criarem um padrão perfeito. [...] Logo que 
o novo conceito de fazer do quadro um espelho da realidade
foi adotado, essa questão de como dispor as figuras deixou de
ser tão fácil de solucionar (Gombrich, 1999, p. 261-62).

Muitos artistas tentaram solucionar tal problemas de diferen-
tes formas, tarefa bastante complexa, uma vez que a arte escolheu o 
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caminho de rivalizar com a natureza e não havia como voltar a trás. 
Por isso, apenas alguns conseguiram e foram chamados de mestres ou 
gênios. Entre os artistas florentinos que tentavam solucionar a ques-
tão, encontrava-se o pintor Sandro Botticelli (1446-1510). Uma de suas 
obras mais conhecidas e famosas é O nascimento de Vênus que traz em 
sua concepção os mitos clássicos que se popularizam nesse período. Não 
apenas como histórias bonitas e alegres, mas por acreditarem que nessas 
lendas clássicas, existia alguma verdade profunda e misteriosa. Segundo 
Gombrich (1999), para os “letrados” da época, Vênus era o símbolo do 
mistério através do qual a mensagem divina da beleza se apresenta ao 
mundo. Essa obra, encomendada por um membro da rica e poderosa 
família dos Médici, foi o grande triunfo de Botticelli para solucionar o 
problema da distribuição das figuras na composição. Por ser encomenda 
para presentear um casal, também traz elementos altamente simbólicos, 
como as rosas, representação do amor e da aceitação dos espinhos para 
a beleza da flor e os ventos gélidos que, simbolicamente, podem destruir 
a relação. Botticelli, em suas obras e especialmente nessa, atingiu gra-
ciosidade, leveza e transparências de forma excepcional, pela ousadia da 
liberdade, como bem aponta Gombrich.

A ação do quadro é rapidamente entendida. Vênus emergiu do 
mar numa concha que é impelida para a praia pelos deuses eó-
licos, em meio a uma chuva de rosas. Os movimentos gracio-
sos e as linhas melodiosas da sua composição recordam a tra-
dição gótica de Ghiberti e Fragelico [...] onde são assinalados 
o suave balanço do corpo e a requintada queda das roupagens. 
A Vênus de Botticelli é tão bela que não nos apercebemos
do comprimento incomum do seu pescoço, ou o acentuado
caimento dos seus ombros e o modo singular como o braço
esquerdo se articula ao tronco. Ou, melhor ainda, deveríamos
dizer que essas liberdades que por Botticelli foram tomadas a
respeito da natureza, a fim de conseguir um contorno gracioso
das figuras, aumentam a beleza e a harmonia do conjunto na
medida em que intensificam a impressão de um ser infinita-
mente delicado e terno, impelido para nossas praias como uma
dádiva do Céu (Gombrich, 1999, p. 264).
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Ilustração 17.45 - Botticelli. O Nascimento de Vênus, c.1485.  
Têmpera sobre tela, Uffizi, Florença.

Fonte: Botticelli. O Nascimento de Vênus. Disponível em <http://www.accademia.org/it/
acquista-biglietti/musei-firenze/la-galleria-degli-uffizi/> Acesso em 26 jan 2017.

Ilustração 17.46 - Botticelli. Alegoria da Primavera, c.1478.  
Têmpera sobre madeira, Uffizi, Florença.

Fonte: Botticelli. Alegoria da Primavera Nascimento de Vênus. Disponível em <http://www.
italianrenaissance.org/wp-content/uploads/Botticelli-Primavera.jpg> Acesso em 26 jan 2017.
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As vezes o problema maior não era a solução para as questões 
apontadas, mas romper com a tradição local e ser aceito por suas novas 
ideias. Aceitação que implicava em contratação para trabalhar em 
encomendas, pois era assim que os artistas da época se mantinham.

No fim do século XV a arte italiana já rompera definitiva-
mente com a tradição medieval e dominava a quase toda Europa. 
Mas, ao norte e parte central, as tradições do gótico ainda marcavam 
a arte, voltada sobretudo para a religião. Entretanto, em Nuremberg e 
Augsburgo, cidades livres, cujos territórios não pertenciam a soberano, 
nobre ou eclesiástico, profundas alterações se iniciam com a ascensão 
da burguesia. Nesse contexto surge Albrecht Dürer (1471-1528), de-
senhista, pintor, gravador e cientista, por excelência, o representante 
do momento de transição entre dois mundos. Foi o primeiro artista 
alemão a ir além das tradições artesanais, severamente respeitadas no 
seu país e buscar a representação do real, baseando-se na observação 
e na pesquisa para atingir seu objetivo. Como todos os de sua época, 
foi aprendiz do pintor Michael Wohlgemut aprendendo com extrema 
facilidade as técnicas de pintura, mas dedicou-se a ilustração de livros 
e gravura em geral. A sensibilidade das linhas e o equilíbrio nas com-
posições, mostram como a arte de Dürer caminharam rapidamente 
para a o seu estilo próprio com liberdade e imaginação, rumo ao fan-
tástico. Muitas de suas gravuras foram retomadas em tempos poste-
riores. Alcança enorme respeito com a série de 15 xilogravuras apre-
sentando o Apocalipse de São João. Vale lembrar que a gravura se difere 
da pintura, pelo suporte e pela forma como é produzida. O desenho 
é feito invertido, escavando-se sulcos e pontos sobre uma matriz que 
pode ser de madeira (xilogravura), pedra (litogravura) ou metal. Sobre 
a matriz é aplicada tinta para impressão e assim se obtém as cópias. 
Nos últimos anos de vida, Dürer dedicou-se à pesquisa e produção 
teórica sobre geometria, proporção e fortificações arquitetônicas E, 
segundo Cabral e Yacubian (1980, p.259) “Associou espírito religioso 
com mentalidade científica e trouxe o Renascimento para dentro das 
fronteiras alemãs”.
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Ilustração 17.47 –  Dürer. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, 1498. Xilogravura, 
39,5x28 cm Gravura. British Museum, Londres.

Fonte: b) Dürer. Os quatro cavaleiros do Apocalipse – Xilogravura. Disponível em 
<http://bp2.blogger.com/_dg5r2x3QRrM/R861n_r_ZRI/AAAAAAAAADk/Ym-

1zh8U6BzE/s400/6-14.jpg> Acesso em 26 jan 2017.
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Ilustração 17.48 –  Dürer. Rinoceronte, 1515. Xilogravura, 21,4x29,8 cm.

Fonte: Dürer. Rinoceronte – Xilogravura. Disponível em <http://editoras.com/b/
wp-content/uploads/2016/04/Durer_rhino_full-1-1050x525.jpg> Acesso em 26 jan 

2017; 

Outro artista que com sua obra contribui para que a arte ita-
liana do Cinquecento, se tornasse tão famosa e importante foi o floren-
tino Miguel Ângelo Buonarroti (1475-1564). Desde os 13 anos exerci-
tou-se, como todos os demais artistas da época, como aprendiz na ofi-
cina do pintor Domenico Ghirlandaio (1449-1494), um dos principais 
mestres do final do Quatrocento, forma como os italianos denominaram 
o século XV.

Segundo Gombrich (1999) Ghirlandaio compartilhou com 
seus contemporâneos, do gosto pelos temas antigos. Sabia contar, de 
maneira agradável, histórias sagradas como se estas ocorressem no cír-
culo dos ricos cidadãos florentinos, dispondo as figuras de forma a pro-
porcionar prazer aos olhos.
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Ilustração 17.49 - Domenico Ghirlandaio. Nascimento da Virgem, 1491. Afresco. 
Igreja de Santa Maria Novella, Florença.

Fonte: Domenico Ghirlandaio. Afresco Santa Maria Novella. Disponível em <http://
www.domenico-ghirlandaio.org/birth-of-mary.jpg> Acesso em 21 jan 2017.

Na oficina de Ghirlandaio, Miguel Ângelo aprendeu os recursos 
técnicos e teve uma sólida formação de pintura em afresco e total domínio 
na arte do desenho. Suas ideias sobre arte se diferenciam das de seu mes-
tre, assim dedicou-se ao estudo da obra de grandes mestres do passado 
como Giotto, Masaccio, Donatello e escultores gregos e romanos. Era fas-
cinado pela beleza das esculturas de corpos em movimento exibindo mús-
culos e tendões. E, tal como Leonardo, dissecou cadáveres para conhecer 
e aprender a anatomia humana, desenhou modelos, em infinitas posições, 
até dominar completamente a técnica e o trabalho com o corpo humano, 
com tenacidade e concentração. Aos 30 anos, já era reconhecido como um 
dos mais notáveis do seu tempo igualando-se a Leonardo e Florença os 
honrou convidando a ambos para que pintassem, um em cada parede da 
Câmara de Vereadores, episódios da história da cidade.

Podemos imaginar o que foi esse momento com os dois gênios 
produzindo no mesmo espaço. Porém, as obras não foram concluídas, 
pois Leonardo regressa a Milão e Miguel Ângelo vai à Roma para eri-
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gir o túmulo do Papa Júlio II e viaja para as canteiras de mármore de 
Carrara para selecionar os blocos onde esculpiria.

O jovem artista ficou profundamente impressionado ante 
a vista de todas aquelas rochas de mármore, as quais pa-
reciam esperar pelo seu cinzel para se converterem em es-
tátuas como jamais o mundo vira. Permaneceu por mais 
de seis meses nas canteiras, comprando, selecionando e re-
jeitando, a mente fervilhando de imagens. Queria libertar 
as figuras do cerne das pedras, onde estavam adormecidas 
(Gombrich, 1999, p.305).

Esta citação nos dá uma mostra da obstinação e grandiosidade 
desse artista tempestivo, cuja energia explosiva parecia estar contida na 
própria rocha para a qual voltava sua atenção. Olhava para um bloco de 
mármore e esperava que este lhe dissesse o queria ser. E dela surgiam ima-
gens de força expressiva colossal e delicadas ao mesmo tempo, que teste-
munham sua genialidade. Muitas de suas obras têm partes inacabadas nas 
quais a pedra bruta se funde harmoniosa e revolucionária à figura principal.

Ilustração 17.50 - Miguel Ângelo. Crepúsculo e Aurora, 1524-31. Mármore. 630 x 
420 cm. Tumba dos Médici. Sacristia Nova, San Lorenzo, Florença.

Fonte: Miguel Ângelo. Crepúsculo e Aurora-Tumba dos Médici. Disponível em 
<http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWLT3/$File/Michelangelo-Buonarroti-Twi-

light-and-Dawn.JPG> Acesso em 23 jan 2017.
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Miguel Ângelo afirmava que a pedra lhe dizia o momento de 
parar com o cinzel. Em uma de suas esculturas, Moisés, ocorreu o contrário, 
não conseguia parar de trabalhar nela e em determinado momento, bate 
com o martelo no joelho da escultura gritando “Parla!!” (Fala, em italiano).

Ilustração 17.51 – Escravo, 1513. Obra emblemática do seu “não acabado” com o 
mármore bruto integrado à obra. Galleria della Accademia, Firenze.

Fonte: Miguel Ângelo, Escravo. Disponível em < http://www.accademia.org/it/esplo-
ra-il-museo/le-sale/galleria-dei-prigioni/> Acesso em 24 jan 2017.
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Ilustração 17.52 – Miguel Ângelo. Moisés, 1515. Mármore. Altura, 235 cm. Tum-
ba de Júlio II, Igreja de San Pietro in Víncoli, Roma.

Fonte: Miguel Ângelo. Moisés-Tumba de Júlio II. Foto de Zezé Oliveira, 2010; 
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Ilustração 17.53 – Miguel Ângelo. Estudos para A criação de Adão.

Fonte: Miguel Ângelo. Estudo para A criação de Adão. - Disponível em <http://artsdot.
com/Art.nsf/O/8Y3DHR/$File/Michelangelo-Buonarroti-Study-for-Adam-2-.JPG> 

Acesso em 24 jan 2017; 

Suas esculturas são tão majestosas e de tamanha força expres-
siva que não há comparação com qualquer outro artista ou em outro 
tempo e, segundo a grande maioria dos historiadores e críticos de arte, 
comparável apenas aos grandes escultores gregos dos períodos clássico 
e helenístico. Aliás, realizou muitos estudos de torsos e corpos a partir 
destes, mas os supera em expressividade. Seus majestosos nus masculi-
nos refletem a suprema perfeição. 

Davi (1501-04) é do apogeu de seu trabalho e isto quando o 
grande gênio tinha apenas 26 anos. Criado a partir de um único bloco de 
mármore medindo 410 cm, é a síntese de Hércules e Davi e simboliza as 
duas principais virtudes cívicas do Renascimento florentino, a coragem 
e a fortaleza. E, por isso também, escolhida para ser o símbolo da cidade 
de Florença. O assunto bíblico retratado por outros grandes escultores 
da época, retratam Davi em triunfo após vencer Golias. Miguel Ângelo 
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escolhe representa-lo no momento em que se prepara para lutar com o 
gigante, com a mão sobre o ombro segurando o estilingue. Colossal, de 
olhar intenso, parece suspender a respiração. Músculos tensionados com 
as veias saltadas, fazem parecer que o sangue flui através do mármore.

Ilustração 17.54 – Miguel ângelo. Davi.1501-04. Mármore, 410 cm.

Fonte: Miguel Ângelo, David. Disponível em <http://www.accademia.org/it/esplora-
-il-museo/le-opere/il-david-di-michelangelo/> Acesso em 24 jan 2017;

Ao contrário de Donatello ou Verrocchio, Miguel Ângelo não 
se ajusta à visão tradicional de Davi. Nenhum indício, salvo 
a funda da narração bíblica; funda essa que não se põe em 
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primeiro plano nem se quer é facilmente perceptível. [...] O 
seu olhar não é de quem descobre o inimigo ou contempla o 
vencido; [...] é só um olhar, que não se dirige a parte alguma 
e que, por isso, reclama os nosso, todos, para a escultura. Com 
seu David Michelangelo levou até suas últimas consequências 
os rasgos centrais do humanismo renascentista, humanismo 
entendido aqui como apogeu e culminação do que o ser hu-
mano é por ser humano (Bozal, 1996, p. 61).

Ilustração 17.55 – Detalhe.

Fonte: Miguel Ângelo, David. Detalhe. Disponível em <http://cdn.accademia.org/
wp-content/uploads/2014/01/david-face-760x985.jpg> Acesso em 24 jan 2017
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Ilustração 17.56  – Detalhe.

Fonte: Miguel Ângelo, David. Detalhe. Disponível em <http://cdn.accademia.org/
wp-content/uploads/2014/01/david-hand-760x970.jpg> Acesso em 24 jan 2017.

Antes de Davi em Florença, Miguel Ângelo já havia esculpido 
outra majestosa imagem em Roma. A Pietá (1497-99) se tornou um 
marco de originalidade, expressividade e delicadeza como ninguém se 
atreveu antes. Sua Virgem é uma figura serena, impávida, jovem so-
nhadora e concentrada. Cristo, longe da desfiguração mortuária de seus 
antecessores e sem vestígios de martírio, tem o rosto de um homem 
adormecido. A delicadeza dos traços e gestos e o planejamento das ves-
tes são de extrema sensibilidade.



285

Ilustração 17.57 – Pietá. 1497-99. Mármore, 195 cm.  
Basílica de São Pedro. Vaticano.

Fonte: Miguel Ângelo, Pietá. Foto de Zezé Oliveira, 2010; 

Ilustração 17.58 – Detalhe.

Fonte: Miguel Ângelo, Pietá. Detalhe. Disponível em < http://2.bp.blogspot.com/-
5_kcZYpPk68/T3nrjoV3_XI/AAAAAAAAAXQ/LPdXntLrNcU/s1600/pieta500.

jpg> Acesso em 24 jan 2017
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Ilustração 17.59 – Detalhe.

Fonte: Miguel Ângelo, Pietá. Detalhe. Disponível em <https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/originals/fb/d9/fa/fbd9fa2757d0958836b98c478c9260ad.jpg> Acesso 

em 24 jan 2017.
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O Papa Júlio II, que lhe havia encomendado o túmulo, tam-
bém era uma figura bastante geniosa, por isso, apesar das grandes 
encomendas, a relação entre os dois foi bem complicada. Mas, nada 
disso impediu nem Júlio II a contratar seus serviços, nem Miguel 
Ângelo de trabalhar nelas, mesmo que a contragosto, como no caso da 
Capela Sistina, assim denominada por ter sido construída a pedido do 
Papa Sisto IV, já que insistia que não era pintor e sim escultor. Apesar 
dessa afirmação e da resistência para aceitar o trabalho, as pinturas 
que executou no teto e na parede do fundo da capela, são um dos 
maiores legados à humanidade.

As paredes da capela já haviam sido decoradas pelos mais fa-
mosos artistas da geração anterior: Botticelli, Ghirlandaio, entre outros, 
mas a abóbada ainda estava sem pinturas.

É muito difícil a um mortal comum imaginar como foi 
possível a um ser humano realizar o que Miguel Ângelo 
realizou em quatro anos de trabalho solitário nos andaimes 
da capela papal. O mero esforço físico de pintar esse 
gigantesco afresco no teto da capela, de preparar e esboçar 
as cenas em detalhe, e de transferi-las para o teto, já era 
suficientemente fantástico. Miguel Ângelo tinha de deitar-
se de costas e pintar olhando para cima. De fato, habituou-
se de tal modo a essa posição acanhada que até quando 
recebia uma carta durante esse período tinha de lê-la 
assumindo a mesma posição. Entretanto, a proeza física 
de um homem para cobrir esse vasto espaço sem ajuda 
nenhuma pouco representa em comparação com a façanha 
intelectual e artística. A riqueza de novas invenções, a 
mestria infalível de execução em todos os detalhes e, 
sobretudo a grandeza da visão que Miguel Ângelo revelou 
aos pósteros proporcionaram a humanidade uma nova ideia 
de poder do gênio. [...] É um dos maiores milagres da arte 
o modo como Miguel Ângelo logrou fazer do toque da mão
divina o centro e o foco do quadro, e como revelou a ideia
de onipotência com a desenvoltura e a força desse gesto de
criação (Gombrich, 1999, p.307-8 e 312).
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Ilustração 17.60 - Detalhe: A criação de Adão. Miguel Ângelo, 1508-12. Afresco. 
Teto da Capela Sistina, Vaticano.

Fonte: Miguel Ângelo, A criação de Adão. Disponível em <http://museudasartes.com.
br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/r/

cristianismo1.jpg> Acesso em 24 jan 2017.

Ilustração 17.61 – Detalhe Sibila Erithraea. Capela Sistina.

Fonte: Miguel Ângelo, Sibila Erithaea. Detalhe. Disponível em <http://www.cjrfine-
arts.com/14283-thickbox_default/Michelangelo-Sistine-Chapel-Ceiling-Sybils-Eri-

thraea.jpg> Acesso em 24 jan 2017; 
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Ilustração 17.62 – Detalhe Juízo Universal. Capela Sistina.

Fonte: Miguel Ângelo, Juízo Universal. Detalhe. Disponível em <http://www.italian-
-renaissance-art.com/images/Charon-boatman-Michelangelo.jpg> Acesso em 24 jan 

2017; 
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Ilustração 17.63 – Detalhe Sibila Délfica. Capela Sistina.

Fonte: Miguel Ângelo, Sibila Délfica. Detalhe. Disponível em <http://soniazaghetto.
com/wp-content/uploads/2016/03/Michelangelo_Delphic_Sybil_cropped.jpg> 

Acesso em 24 jan 2017.
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Ilustração 17.64 - Miguel Ângelo. Capela Sistina, 1508-12. Afresco.

Fonte: Miguel Ângelo, Capela Sistina. Disponível em <http://www.snpcultura.org/
fotografias/capela_sistina_20140217_gf.jpg > Acesso em 24 jan 2017.
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Além de todas as qualidades como artista plástico, também era 
poeta, matéria para a qual se dedicou nos últimos anos de sua vida. A 
última grande obra de Miguel Ângelo, mantendo-o ocupado em sua 
velhice, foi a conclusão da cúpula de São Pedro, iniciada por Bramante, 
um de seus inimigos de outrora.

Pairando acima da cidade de Roma, como se sustado por um 
anel de colunas germinadas, e erguendo-se para o alto em seus 
límpidos e majestosos contornos, o zimbório de S. Pedro serve 
como adequado monumento ao espírito desse artista singular 
a quem os contemporâneos chamaram “divino” (Gombrich, 
1999, p. 314-15).

Ilustração 17.65 –  Miguel Ângelo. Cúpula da Basílica de São Pedro. Finalizada 
em 1593.Diâmetro interior 42m, altura, 123m.

Fonte: Miguel Ângelo, Basílica de São Pedro. Disponível em <http://www.italymaga-
zine.com/sites/default/files/feature-story/leader/stpeters-lead.jpg>  

Acesso em 24 jan 2017; 
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Ilustração 17.66 –  Detalhe do interior da cúpula.

Fonte: Miguel Ângelo, Cúpula da Basílica de São Pedro. Disponível em <http://
www.culturamix.com/wp-content/gallery/basilica-de-sao-pedro/foto-basilica-sao-

-pedro-13.jpg> Acesso em 24 jan 2017.

Da mesma forma com que Leonardo da Vinci usou seu co-
nhecimento matemático em suas criações, Miguel Ângelo o fez. Davi, 
segundo Contador (2011), é considerada um dos exemplos mais per-
feitos da aplicação da Proporção Áurea. Afirma ainda que os grandes 
escultores gregos, hoje considerado padrões da beleza e da harmonia 
humana, tinham como referência a Proporção Áurea e conclui que 
sempre existiu uma íntima relação entre matemática e arte. Afirmações 
corroborados por Read (1972) que descreve situações, desde os primei-
ros tempos da filosofia grega, em que os homens tentam encontrar na 
arte uma lei geométrica. 
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Mas, como afirma Gullar (1997, p. 107) “[...] não é a eru-
dição que produz arte[...] ela é, antes de qualquer coisa, uma neces-
sidade humana fundamental”. Em arte, se dá expressão à emoção ou 
sentimento e, o elemento permanente que dialoga com toda e qual-
quer obra de arte, é a sensibilidade estética do ser humano. E, dian-
te de uma obra de arte com a grandiosidade que nos apresentaram 
os grandes mestres renascentistas, resta-nos a contemplação, porque 
arte não se explica.

[...] a arte que, abrindo mão das explicações, nos induz ao con-
vívio com o mundo inexplicado, transformando sua estranheza 
em fascínio. [...] Mas essa explicação não esclarece o fascínio que 
exercem sobre nós as obras, por exemplo, de Giotto ou Tintoretto 
ou El Greco, artistas de épocas diversas e distantes da Grécia 
antiga. A explicação tem que ser outra: independentemente do 
nível de evolução econômica e social – do grau de complexidade 
da sociedade – os grandes artistas elevam a expressão estética à 
sua máxima plenitude (Gullar,1997, p.30 e 49).
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Arquitetura do Renascimento

João Henrique dos Santos67

Um olhar em perspectiva histórica

Ao tratar-se da Arquitetura do Renascimento, especialmente 
ao considerarmos aquela realizada nas cidades italianas, é preciso levar 
em consideração dois aspectos. O primeiro, mais evidente e conhecido, 
é o construtivo, o arquitetônico propriamente dito. O segundo, não me-
nos importante, por servir de base para os arquitetos que sucederam aos 
renascentistas, é o tratadístico.

Este se inicia em meados do século XV, o Quattrocento italiano, 
quando Leon Battista Alberti escreveu, em 1440, o manuscrito De re 
Aedificatoria (A Arte de construir, como se tornou conhecido), em latim, 
retomando a tradição vitruviana do século I a.C. de elaborar concei-
tuações teóricas em torno da arquitetura. Tal como Vitrúvio o fizera, 
Alberti busca dar significações práticas aos conceitos teóricos ao mesmo 
tempo em que elaborava teorias acerca do construir. Esse tratado foi 
publicado em 1485, e republicado em 1546 e 1550.

Inserido em um contexto maior da busca “às fontes” (ad fontes!, era 
a exclamação dos humanistas dos séculos XV e XVI), houve várias republi-
cações do tratado Dez Livros sobre a Arquitetura, de Marco Polião Vitrúvio, 
canônico para o entendimento da arquitetura clássica e sua linguagem.

Algumas dessas edições foram dotadas de ilustrações, das quais, 
inegavelmente, a mais célebre é o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci 
(Ilustração 18.1). Esta figura é particularmente emblemática do pensamento 
clássico acerca de proporção, e deriva da observação de Vitrúvio sobre o que 
seria a proporção ideal entre as partes do corpo humano, como consta em 
seus Dez Livros sobre a Arquitetura: “A natureza compôs o corpo humano de 
tal forma que o rosto, do queixo até o alto da testa, onde começam a brotar os 

67  João Henrique dos Santos é Docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 
Graduado em Ciências Biológicas e Mestre em História Social pela UFRJ, e Doutor em Ci-
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fios de cabelo, fosse a décima parte de sua altura, assim como a palma da mão 
estendida, do pulso até à ponta do dedo médio, a mesma coisa. A cabeça, do 
queixo até o sincipúcio (parte superior da cabeça), a oitava parte (...), do meio 
do peito até o sincipúcio, a quarta parte. A terça parte da altura do rosto vai 
do queixo até a base do nariz (...). O pé possui a sexta parte da altura do cor-
po; o antebraço a quarta parte, e o tronco o mesmo. Analogamente, o umbigo 
é o centro médio natural do corpo porque, “se um homem for posto deitado, 
com mãos e braços estendidos, e a ponta de um compasso for colocada no 
seu umbigo, descrevendo-se assim uma circunferência, os dedos das mãos e 
dos pés serão tocados por essa linha” (Vitrúvio, 2006, p. 46).

Ilustração 18.1 – O homem vitruviano (Leonardo da Vinci).

“O Renascimento foi um período de intensa investigação in-
telectual”, nos lembra Roth (2017, p. 112), e o arquiteto renascentista 
participava dessa busca, reexaminando os clássicos, quer fossem obras 
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arquitetônicas quer fossem tratados sobre a arquitetura. Ao tratado de 
Alberti seguiram-se outros, de autoria dos italianos Giacomo Barozzi 
da Vignola, Sebastiano Serlio, Vincenzo Scamozzi, Andrea Palladio 
e do francês Claude. Destes, há uma unanimidade quanto à preemi-
nência de Palladio, especialmente com seu tratado Os Quatro Livros da 
Arquitetura, sobre os demais.

Os arquitetos renascentistas buscavam retomar o conhecimen-
to dos arquitetos clássicos, dos quais entendiam ser as obras arquitetôni-
cas materialização de sua concepção de mundo, solidamente embasada 
na filosofia aristotélica, relegada ao oblívio ao longo de grande parte 
da Idade Média. O papel do arquiteto na Idade Média Ocidental foi 
balizado pelo que a Igreja Católica lhe permitia fazer assim como pelas 
necessidades dos grandes senhores feudais. O arquiteto renascentista, 
ainda nas palavras de Roth, tinha como objetivo “a criação de uma ar-
quitetura ordenada e equilibrada, que pudesse servir de exemplo para 
futuros arquitetos” (Roth, op. cit., p. 114). Esse equilíbrio e essa racio-
nalidade se refletirão não apenas nas obras arquitetônicas, mas também 
no próprio traçado urbanístico. Desta forma, a indissociabilidade entre 
a teoria e a prática do arquiteto tornou-se explícita e perene.

Sendo assim, Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, 
Michelangelo Buonarroti, Giulio Romano e todos os grandes arquitetos 
renascentistas não levaram a cabo seus projetos sem minuciosos estudos 
anteprojetuais e projetuais. Não se quer diminuir o papel do arquiteto 
medieval, mas a própria difusão dos títulos que lhe eram atribuídos (ar-
chitectus e magister – ou ainda maestro, Meister, para o mestre de obras; 
ingeniator, artifex, operarius e mechanicus também sendo usadas para os 
que exerciam a função análoga à do arquiteto; e ainda lapicida, cementa-
rius ou lathomus para os que lidavam diretamente com a arte da cantaria) 
dificulta até hoje a compreensão de quem exercia efetivamente o ofício 
de arquiteto.

Não se pretende, com isso, dizer que o arquiteto passou a 
existir somente a partir do Renascimento, mas sim que foi a partir do 
Renascimento que o arquiteto passou a ter a consciência de seu papel 
como agente histórico, inserido no contexto maior do Humanismo.
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A busca dos padrões matemáticos

Como visto anteriormente, já no século I a.C., Vitrúvio busca-
va o entendimento das proporções matemáticas que regeriam as relações 
entre as partes do corpo humano e a extrapolação dessas proporções en-
tre as partes para as obras arquitetônicas: “Semelhantemente, as partes 
dos edifícios devem corresponder com muita exatidão ao conjunto em 
toda a sua grandeza a partir de cada uma das partes. (...) Se a natureza 
assim compôs o corpo humano, de modo que seus membros se relacio-
nassem com base em proporções, os antigos estabeleceram que, na exe-
cução das obras, a figura como um todo mantivesse relações de medida 
com cada uma das suas partes” (Vitrúvio, ibidem idem).

Na busca por essa perfeição na proporcionalidade entre as 
partes, os arquitetos renascentistas vão além de Roma, retroagindo 
ao Helenismo e àquele considerado o mais perfeito dos edifícios, o 
Parthenon, obra de Calícrates e Fídias. Muitos autores explicam a per-
feição atribuída a esse edifício por este ter sido construído a partir da 
aplicação da razão áurea, o número φ, em sua construção, como se vê 
na justaposição dos triângulos e quadriláteros dela derivados sobre sua 
fachada, na Ilustração 18.2.

Ilustração 18.2 – A razão áurea no Parthenon.
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Vale lembrar que a razão áurea está presente na natureza, no pa-
drão de crescimento da concha do molusco Nautilus, e está intimamente 
relacionada à “sequência Fibonacci”, na qual um elemento é obtido pela 
soma dos seus dois antecedentes imediatos (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 etc.), tendendo ao infinito, 
tal qual a concha do molusco, não houvesse as limitações biológicas. Isto 
leva à formação de uma espiral logarítmica, se transposto ao campo da 
geometria. A busca pelos padrões matemáticos levou à ressignificação 
do uso do quadrado e do círculo, formas entendidas como perfeitas pe-
los romanos e que Vitrúvio utilizou para circunscrever a figura humana 
perfeita, como desenhado séculos depois por Leonardo da Vinci.

Talvez a construção mais emblemática seja a da nova Basílica 
de São Pedro, na colina Vaticana, em Roma, iniciada em 1505, por 
Donato Bramante, por encomenda do Papa Júlio II (nascido Giuliano 
Della Rovere, de uma das mais importantes e ricas famílias italianas), 
para substituir a antiga igreja mandada construir por Constantino, no 
lugar que a tradição atribuía à crucificação dos Apóstolos Pedro e Paulo. 
Tendo iniciado os trabalhos já com 61 anos de idade, Bramante co-
meçou a trabalhar nos pilares, deixando-os inacabados. É inegável que 
Bramante “ensaiou” a construção da monumental Basílica a partir de um 
projeto seu, de uma igreja bem menor, dedicada ao mesmo Apóstolo, e 
de planta-baixa encaixando um quadrado e um círculo, chamada de San 
Pietrino ou Tempietto (“Templinho”), construída entre 1500 e 1502.

Mecenas e Papa: o papel de Júlio II e a construção 
da Basílica de São Pedro

Não se pode pensar no florescimento das artes no Renascimento, 
especialmente da Arquitetura, sem entender o papel dos mecenas; ho-
mens – ou famílias – muito abastados e dispostos a doar parte de sua 
riqueza para a formação de artistas e para a criação/construção de obras 
de arte. Neste sentido, a tomada de consciência do seu devir pelo arqui-
teto renascentista fez com que ele assumisse o protagonismo de muitas 
ações. Assim é que se na arquitetura gótica as grandes catedrais são 
unicamente conhecidas por sua localização (Chartres, Paris, Colônia 
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etc.), enquanto no Renascimento as obras arquitetônicas são vincula-
das igualmente a seu autor (o Duomo de Santa Maria del Fiore, em 
Florença, de Brunelleschi; a colunata da Praça de S. Pedro, de Bernini; o 
baldaquino da Basílica de S. Pedro, de Borromini etc.).

Especialmente notável foi o papel do Papa Júlio II que, eleito 
em 1503, introduziu na corte papal um vigoroso humanismo, que vi-
sava a sacudir o marasmo no qual Roma havia imergido desde a Idade 
Média. Definido por muitos de seus contemporâneos como um uomo 
terribile (“homem terrível”), esse “papa de botas” (alcunha devida ao fato 
de mais ser vestido em trajes militares, defendendo e expandindo os 
Estados Papais, do que em suas vestes sacerdotais), valeu-se do fato de 
estarem reunidos em Roma artistas e humanistas da maior envergadura, 
como o escultor, arquiteto e pintor Michelangelo Buonarroti, o jovem 
pintor Rafael Santi e seu tio, o arquiteto Bramante, para pôr em marcha 
o projeto de construção da nova Basílica de São Pedro.

Assim, Michelangelo foi encarregado de pintar o teto da Capela 
que o tio de Júlio II, o Papa Sisto IV, havia mandado construir, a Capela 
Sistina; Rafael foi comissionado para pintar os afrescos decorativos das 
paredes dos aposentos papais e Bramante foi incumbido, como dito aci-
ma, de projetar a nova Basílica de São Pedro, para a qual idealizou uma 
cúpula gigantesca por sobre a cripta com o túmulo do Apóstolo, com 
41,5 m de diâmetro, quase tão grande quanto o antigo Panteão.

O traçado básico de Bramante previa uma planta-base em for-
ma de cruz grega (Ilustração 18.3), com quatro pilares sobre os quais se 
apoiaria a cúpula.

Ilustração 18.3 – A planta de Bramante para a Basílica de São Pedro.
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Este projeto reutilizava e ressignificava o uso dos quadrados e 
círculos da arquitetura pagã romana, dando-lhes o significado simbólico 
de triunfo do cristianismo – e do humanismo – sobre o paganismo. Tal 
planta serviu como base para que Michelangelo fizesse a sua para a ain-
da inacabada Basílica (que só foi concluída em 1626), em 1546, como 
mostra a Ilustração 18.4.

Ilustração 18.4 – A planta de Michelangelo para a Basílica de S. Pedro (1546).

Vale recordar que a longuíssima duração da obra fez com 
que os seguintes arquitetos sucedessem Bramante: Rafael, Giovanni 
Giocondo, Giuliano da Sangallo, Baldassare Peruzzi, Antonio da 
Sangallo, Michelangelo Buonarroti, Vignola, Pirro Ligorio e Giacomo 
della Porta, tendo atravessado o Pontificado de 22 Papas. O projeto atu-
almente existente é muito mais baseado no elaborado por Rafael Santi, 
na Ilustração 18.5.
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Ilustração 18.5 – Basílica de São Pedro – Planta-Base de Rafael.

Tal empreendimento, por sua magnitude, não pode apenas ser 
financiado pelos bens de uma família, mas envolveu todos os recursos da 
Igreja, levando, inclusive, à venda de indulgências por pregadores papais, 
fato duramente criticado por vários teólogos e humanistas e que foi uma 
das causas da Reforma Protestante, iniciada em 1517. Literalmente, le-
vou o Tesouro Papal à bancarrota mais de uma vez, surgindo aí banquei-
ros, como os Flugger, como financiadores e mecenas das artes.

Desafio de engenharia e arquitetura foi a construção da cú-
pula (duomo) da Catedral de Santa Maria del Fiore (Ilustração 18.6), 
em Florença, iniciada por Filippo Brunelleschi em 1418. Leonardo 
Benevolo entende ser este o momento de gênese da Arquitetura do 
Renascimento, não apenas pela obra em si, mas porque Brunelleschi 
separa os ofícios do projetista e do construtor. Ainda que mais foca-
do no fazer arquitetônico, ao vencer o concurso para a remodelação da 
Catedral, Brunelleschi viajou a Roma para inspirar-se, encontrando no 
Panteão e em seu imenso vão livre a resposta à sua busca.
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Ilustração 18.6 – Vista lateral da Catedral de Santa Maria Del Fiore, em Florença, 
mostrando sua cúpula.

Dessa busca surgirá a partir do século seguinte a separação entre 
o projetar e o fazer, e mesmo que Brunelleschi fosse mais ligado ao fazer, 
tal se devia a ele não conhecer senão de forma empírica as referências
clássicas. Mas, ainda segundo Benevolo, dará um passo importante e “ini-
cia uma tradição de arquitetos que não mais está ligada às corporações de
ofícios e cujos profissionais irão cada vez mais (mesmo que, efetivamente, 
pouco durante o Renascimento) afirmar-se como intelectuais afastados
da construção propriamente dita” (Benevolo, 1997, p. 218).

Desta forma, exemplifica-se a sustentação da Arquitetura do 
Renascimento sobre a tratadística e o fazer arquitetônico. Eis o espíri-
to da Arquitetura Renascentista: o indivíduo observa uma determinada 
realidade e, através de um desejo, uma intenção, interfere naquela reali-
dade buscando as soluções para os problemas de sua própria realidade. 
Brunelleschi ainda não tinha consciência plena da teoria clássica por 
trás das obras da Antiguidade, mas reconheceu nelas um modelo es-
tilístico que por ele iria ser usado para construir uma arquitetura com 
linguagem e expressão próprias.

O segredo para a construção da cúpula? Foi a primeira com 
base octogonal, mudando os cânones vigentes, que determinavam a base 
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quadrada ou circular para apoio da cúpula. Para além disso, havia a ne-
cessidade de inovar nas técnicas de engenharia, levando ao “encinta-
mento” de várias seções da cúpula a fim de lhe assegurar estabilidade.

A arquitetura renascentista civil

A arquitetura renascentista manifestou-se para além da expres-
são religiosa. Inúmeros foram os trabalhos de arquitetura civil desen-
volvidos nesse período, dos quais, talvez, os mais paradigmáticos sejam 
a Villa Capra (Villa Rotonda) e a Villa Badoer, de Andrea Palladio; o 
Palazzo Farnese, de Antonio da Sangallo, o Jovem, e Michelangelo; o 
Palazzo Medici, em Florença, de autoria de Michelozzo di Bartolommeo, 
e o Palazzo Rucellai, de Leon Battista Alberti, também em Florença.

Deve ser destacado que, na Villa Capra, pela primeira vez obser-
va-se o uso de cúpula e rotunda em ambientes residenciais, sob a qual e em 
cujo foco fica o homem, o que é visto por alguns autores como a transcrição 
arquitetônica por parte de Palladio do Discurso, de Pico della Mirandola, 
que colocava o ser humano “no centro do mundo, para que, de lá, possa 
observar melhor tudo o que há no mundo” (apud Roth, op. cit., p. 347).

Na construção da Villa Badoer, Palladio utilizou seus conheci-
mentos de música, para projetar usando proporções numéricas e mate-
máticas entre os elementos que compõem a Villa.

Urbanisticamente, o projeto para a reurbanização do Monte 
Capitolino (Campidoglio), por Michelangelo, foi projetado em 1536 
para revalorizar o centro antigo e medieval de Roma. Michelangelo 
conseguiu isso incorporando novas fachadas aos edifícios existentes, fe-
chando o espaço trapezoidal e reforçando o eixo processional que se 
havia perdido no Medievo. Além disso, criou um efeito de trompe l ’œil 
para quem ascendesse a colina, dando a falsa impressão de que todos os 
edifícios tinham a mesma altura, alinhando-se pelas coberturas. Alguns 
autores apontam que esse efeito já estaria mais ligado a uma transição 
ao Barroco do que ao puro Renascimento.
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Por que Renascimento?

À guisa de conclusão desta breve introdução, cabe responder às 
perguntas “por que Renascimento?” e “o que estava a renascer?”. A res-
posta a ambas – que, ao fim e ao cabo, são a mesma – pode ser simples 
ou complexa. Em uma via simples, pôde-se afirmar que o que se chamou 
de Renascimento foi o período de ressurgimento e de redescoberta do 
Classicismo. Contudo, esta é uma resposta muito sumária face à com-
plexidade envolvida no Renascimento.

Não se trata, unicamente, de fazer ressurgir, ainda que ressigni-
ficados, os valores clássicos. Trata-se de algo mais profundo, indissociá-
vel das muitas mudanças ocorridas no mundo naquele espaço de tempo. 
Falamos do período das grandes navegações e das descobertas, tanto do 
caminho marítimo para as Índias, como da América. É o momento do 
ressurgimento do Humanismo que alimentará a Reforma Protestante e 
todo o imenso desdobramento que ela trouxe ao mundo. É o momento 
do surgimento do comércio e das grandes Companhias inglesas e ho-
landesas. É o momento em que se pôs em xeque não apenas a autorida-
de papal, mas a autoridade e a razão de ser do Sacro Império.

Enfim, uma época de profundas transformações na econo-
mia, na teologia, na filosofia, na sociedade. E as artes, especialmente 
a Arquitetura, estão vinculadas a um momento, a um tempo históri-
co, a um local e às condições que lhes são dadas. Impossível, portanto, 
tentar dissociar a arquitetura e as artes renascentistas do pano de fundo 
histórico, do contexto maior no qual estavam inseridas.

Faz-se necessário, porém, desvincular a ideia de que o Humanismo 
se opunha ao divino. Fosse assim, os papas, especialmente Júlio II e Leão 
X, não sustentariam as obras de grandes artistas e os próprios artistas. O 
que se queria, por parte da Igreja, era colocar o Humanismo a serviço do 
Cristianismo, mostrando o quanto este podia superar o paganismo, no 
qual se engendrou originalmente o Classicismo. Vale dizer que se queria 
mostrar que o Humanismo poderia – e deveria –, dar a mais perfeita in-
terpretação do Cristianismo, fazendo sua mais correta leitura.

Desta forma, o arquiteto renascentista tinha liberdade para 
criar novos padrões e formas, sem a “busca desenfreada pelo céu”, ca-
racterística do Gótico e sem a busca da representação da “Cidade de 
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Deus” agostiniana que caracterizou o Românico e o Paleocristão. 
Foi buscar as formas geométricas básicas e as razões matemáticas na 
Antiguidade Greco-Romana, aprofundando estudos e empreendendo 
novos. Contribuiu para a definição do seu próprio perfil, livre da guil-
da de corporações e ofícios medieval. Deixou de ser mero construtor e 
passou a ser também um teórico do seu campo de ação, fazendo, desta 
forma, com que se abandonasse o construir por construir, mas funda-
mentando as bases conceituais do fazer arquitetônico.

À medida que o domínio da linguagem clássica evoluía, foi 
crescendo nos arquitetos renascentistas um certo anseio de libertação 
formal das regras do Classicismo, de forma que o eventual desejo de 
sua superação (que sempre existiu em maior ou menor grau) se tor-
nasse um elemento fundamental na nova produção de tais indivíduos. 
Tal fenômeno, considerado já como um prenúncio de um movimento 
estético que, um século mais tarde, se concretizaria no barroco, ganha-
ria força especialmente nas primeiras décadas do século XVI. Assim, 
os conceitos do classicismo já não mais são usados nas obras arquite-
tônicas como experimentação em busca do retorno ao clássico, mas, 
partindo de sua consciência e a partir do domínio da teoria, em busca 
de sua inovação.
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De Euclides a Da Vinci: a razão áurea

Diana Terezinha Amaro68

José Galhardo Leite de Moraes69

O Renascimento é o período de transição entre a Idade Média 
e a Idade Moderna. Contudo, ironicamente, esta caminhada rumo à 
modernidade teve início com a renovação do interesse pela arte e pela 
ciência antiga. De acordo com Eves (1997, p. 287), diversos fatores con-
tribuíram para este fato, dentre eles se destacam a maior convivência 
com os gregos bizantinos, os quais conservaram grande parte da arte e 
da ciência greco-romanas.

O comércio com os muçulmanos e os gregos bizantinos im-
pulsionou o crescimento de várias cidades italianas depois de 
1300, entre elas Veneza, Gênova e Florença. A aristocracia 
desses lugares se fascinou não só com os produtos do orien-
te, mas também, igualmente, com seu saber e sua cultura. Os 
árabes e os gregos bizantinos haviam preservado cuidadosa-
mente grande parte da arte e da ciência dos tempos clássicos 
da Grécia e de Roma e agora transmitiam seus conhecimentos 
aos mercadores italianos. Famílias aristocráticas italianas ricas, 
como os Médici e os Bórgia, patrocinavam artistas e poetas 
que se enfronhavam nos trabalhos dos mestres gregos e ita-
lianos antigos. Esses artistas muitas vezes enveredavam pela 
ciência antiga (Eves, 1997, p. 287).

Dentre as principais obras preservadas, se destaca “Os 
Elementos”, organizada por Euclides de Alexandria, por volta de 300 
a.C. Trata-se de uma coletânea de 13 livros que abordam os conheci-
mentos dessa época sobre geometria plana e espacial, teoria dos núme-
ros e álgebra geométrica grega. Atualmente é o segundo livro com maior
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em Matemática pela UNICAMP. E-mail: dianatamaro@ifsp.edu.br.
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nologia de São Paulo – IFSP - Campus Bragança Paulista. Graduado em Matemática e Mestre 
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número de edições na história do mundo ocidental. Grande parte da 
geometria ensinada em nossas escolas de ensino fundamental e médio é 
baseada nesse trabalho de Euclides.

Nessa obra, ele apresenta a seguinte definição (Livro VI, 
Definição III): “Uma linha reta se diz dividida em extrema e média 
razão, quando toda a linha é para o segmento maior, como este segmen-
to maior é para o segmento menor.” Segundo a definição de Euclides, 
um segmento de comprimento  está em extrema e média razão, poste-
riormente denominada como razão áurea por Leonardo da Vinci, se é 
possível dividi-lo em duas partes desiguais, uma maior e outra menor, 
de modo que:

Se chamarmos de l a medida do segmento total, x a medida 
da parte maior, então a parte menor medirá . Assim, a definição acima 
determina a seguinte equação:

Ou seja, resulta na seguinte equação de segundo grau simples:

Cuja solução positiva é:

Dessa maneira, temos que a razão procurada é dada por:

Em seguida (Livro VI, Proposição XXX), ele apresenta duas 
maneiras de “Dividir uma linha reta determinada na extrema e média 
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razão”. Devemos lembrar que os contemporâneos de Euclides não ti-
nham palavras distintas para segmento de reta e reta.

Uma das maneiras possíveis de dividir um segmento de reta se-
gundo a proporção áurea é o seguinte: seja o segmento AB, de medida a. 
Tome M o ponto médio de AB. Pelo ponto B seja a reta  perpendicular ao 
segmento AB. Seja C o ponto da reta t tal que BC e BM tenham a mesma 
medida, ou seja, C é uma das interseções da reta t com a circunferência 
centrada em B de raio BM. Trace a reta AC e a circunferência , centrada no 
ponto C de raio BC. Seja E o ponto, entre A e C, na interseção entre estes 
objetos. Também considere  a circunferência de centro A e raio AE. Seja 
D o ponto, entre A e B, na interseção de  e o segmento AB. (Lauro, 2005).

Ilustração 19.1 – Dividindo um segmento de reta segundo a proporção áurea.

Note que sendo b a medida do segmento AE, então 
AC = b +  Assim, como o triângulo  é retângulo (por construção), o 
Teorema de Pitágoras nos fornece:
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Por outro lado,

Temos, por construção, que AE = AD. Logo,

Apesar de aparecer, pela primeira vez, em “Os Elementos” há 
indícios de que outras culturas já se utilizavam dessa razão, visto que em 
diversas de suas construções a proporção de ouro é encontrada.

Egito antigo

No Egito antigo, a pirâmide de Quéops, construída entre 2551 
a 2528 a.C., teria uma altura de 280 cúbitos e o lado da base mediria 440 
cúbitos (Eves, 1997, p. 77). Dessa forma, o apótema da base (ab) teria a 
medida de 220 cúbitos.

Ilustração 19.2 – As proporções na pirâmide de Queóps.
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Logo, o apótema da pirâmide (ap) pode ser encontrado da se-
guinte maneira:

Calculando a razão entre a medida do apótema da pirâmide e a 
medida do apótema da base, teremos o seguinte resultado:

Apesar da grande aproximação entre os valores obtidos na ope-
ração e na razão áurea, não podemos afirmar que ele foi utilizado de 
modo consciente pelos construtores.

Outro exemplo é a fachada do Templo de Dendur, que apre-
senta retângulos decrescentes, proporcionais à razão áurea.

Ilustração 19.3 – Fachada do Templo de Dendur.

Fonte: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/547802. 
(Acesso em: 14 mai. 2016).
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O Templo de Philae, dedicado à Deusa Isis, também mostra 
retângulos áureos em sua entrada.

Ilustração 19.4 – Fachada do Templo de Philae.

Fonte: http://reino-de-clio.blogspot.com.br/2015/08/templos-egipcios-philae.html. 
Acesso em: 14 mai. 2016.

Grécia

Na Grécia, por volta de 500 a.C., os pitagóricos estudavam as 
propriedades de diversos sólidos convexos regulares. Um deles era o dode-
caedro (representava o Universo), que tem suas faces formadas por pentá-
gonos regulares. Unindo os vértices do pentágono regular, os pitagóricos, 
construíam a estrela de cinco pontas, também conhecida por pentagrama 
(símbolo utilizado para identificar os participantes do grupo).
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Ilustração 19.5 – O dodecaedro regular e a estrela de cinco pontas.

De acordo com Lauro (2005, p. 40), a razão áurea fascinou os 
antigos gregos e, por razões estéticas, foi muito usada por artistas e ar-
quitetos. Esta razão foi percebida pelos gregos por meio do pentágono 
regular, o qual exibe segmentos divididos na razão áurea, o que talvez 
tenha motivado os pitagóricos a adotarem o mesmo como símbolo de 
sua seita. Da mesma forma, eles perceberam que quando dividiam a me-
dida do raio de um círculo que circunscreve um decágono regular, pela 
medida de um dos lados desse polígono resulta a razão áurea.

Renascimento

Durante o Renascimento, artistas e intelectuais procuraram es-
tudar e redescobrir o conhecimento clássico grego. Os artistas da época 
se voltaram à matemática e à anatomia, para melhor entender as leis de 
perspectivas, proporções e como essas proporções se apresentavam no 
corpo humano.

Quando, em 1509, Luca Pacioli (1445 – 1517) publica seu li-
vro “De Divina Proportione”, com ilustrações de seu amigo Leonardo da 
Vinci, a razão defi nida por Euclides passa a ser conhecida por “razão áurea”.

No início do século XXI, convencionou-se chamar o resulta-
do da razão áurea por Phi (φ), em homenagem ao escultor e arquiteto 
Phidias que, entre outras obras, foi o responsável pela construção do 
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Parthenon grego (447 a 433 a.C.). Acredita-se que seu frontispício, à 
época, apresentava o resultado da razão entre as medidas da sua largura 
e altura igual a um número muito próximo à razão áurea.

Ilustração 19.6 – Parthenon.

Fonte: https://matematicalidades.files.wordpress.com/2011/03/partenon.png. Acesso 
em: 01 mai. 2016.

No Parthenon, é possível observar diversos retângulos áureos 
ou retângulos de ouro, o qual tem esta definição por apresentar a pro-
priedade que, quando o dividimos num quadrado e num outro retângu-
lo, o novo retângulo será semelhante ao original segundo a razão áurea.

Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza 
matemática. Por este motivo, este polígono está em sua arquitetura clássi-
ca e em suas esculturas. O retângulo áureo contém um espiral que repete 
as mesmas proporções da razão de ouro, infinitamente. (Martins, 2008).
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Ilustração 19.7 – Retângulo áureo.

Fonte: https://ecossimetria.wordpress.com/simetria/ Acesso em: 14 mai. 2016.

É possível construir um retângulo áureo. Primeiramente 
desenhamos um quadrado qualquer ABCD, em seguida encontramos 
o ponto médio do lado AB, sendo este o ponto M. Com centro em M
e raio MC, traçamos a circunferência, a qual intercepta a semi-reta MB
no ponto E. O segmento AE é a base do retângulo áureo procurado. De
modo a concluir sua construção, basta tomar a perpendicular a AE pas-
sando pelo ponto e tomar F a interseção de desta com a semi-reta DC.

Ilustração 19.8 – Construção do retângulo áureo.
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Assim, afirmamos que AEFD é um retângulo áureo, visto que 
sendo l o lado do quadrado ABCD, pelo Teorema de Pitágoras - por cons-
trução MBC é um triângulo retângulo - temos:

Também por construção, ME  MC. Desta maneira, como AE 
= AM + ME, então:

O retângulo áureo mostra-se agradável às percepções humanas. 
Em 1876, o psicólogo alemão, Gustav Fechner, realizou uma pesquisa 
quanto a que tipo de retângulo as pessoas preferiam. A conclusão que 
Fechner obteve é que a maioria dos indivíduos pesquisados consideram 
como mais belos os retângulos que se aproximam dos retângulos áure-
os. Pesquisas semelhantes foram realizadas por Wilmar (1894), Lalo 
(1908) e Thorndike (1917), nas quais os resultados obtidos foram aná-
logos aos de Fechner.

Segundo Oliveira et al (2005, p. 409), apesar de ser documen-
tada por meio de medidas matemáticas ou teoremas geométricos, a pro-
porção áurea é mais evidente no senso natural que se possui sobre aquilo 
que se caracteriza como belo. Com isso, atualmente o retângulo áureo 
pode ser encontrado em objetos muito utilizados, tais como smartpho-
nes, documentos em geral (carteira de habilitação, identidade, etc.), car-
tões, cadernos, etc.

Além disso, a espiral contida no retângulo áureo pode ser en-
contrada nos mais diversos lugares da natureza, como microrganismos, 
flores, moluscos e chifres de animais. Um exemplo disso é o tamanho 
das espirais de um caracol, as quais aumentam com a proporção apro-
ximada de 1,618 e o diâmetro das espirais das sementes do girassol, 
as quais aumentam com uma proporção de, aproximadamente, 1,618. 
Também nas galáxias as estrelas se distribuem em torno de um astro 
principal numa espiral regida pela proporção áurea (Martins, 2008).
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Ilustração 19.9 – A proporção áurea numa galáxia.

Fonte: http://apod.nasa.gov/apod/ap030524.html Acesso em 17 mai. 2016.

A sequência de Fibonacci

Em seu Liber Abaci, Leonardo de Pisa (mais conhecido por 
Fibonacci), apresenta um problema com coelhos, onde aparece a seguin-
te sequência de números naturais: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ....

Podemos apresentá-la da seguinte forma: sendo a1 = 1, a2 =1 e an 
= an-1 +an-2, com n  N, teremos, então, a seguinte relação de recorrência:

Essa sequência ficou conhecida como Sequência de Fibonacci. 
É fácil perceber que ela não apresenta um limitante superior, mas, se 
tomarmos uma nova sequência de termos dados por , com n  
N, teremos a seguinte sequência , ... que tende ao valor da 
razão áurea, ou seja .
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Da Vinci

Muitas obras de Leonardo da Vinci (1452 – 1519) parecem 
apresentar a relação áurea como base para imagens harmoniosas e belas. 
Ele tenta criar, dessa forma, um ideal das proporções humanas.

Segundo Leonardo Da Vinci, “não há, na natureza, nada su-
ficientemente pequeno ou insignificante que não mereça ser visto pelo 
olho da geometria: há sim, uma ‘agradável geometria das criações da 
natureza’. Dificilmente encontraremos algo que não se possa relacionar 
com a geometria.”

Por meio da matemática, Da Vinci tentava encontrar uma fór-
mula mágica que tratasse da beleza encontrada na face humana. Um de 
seus estudos sobre as proporções da face de um homem deixa transpare-
cer o uso da média e extrema razão. Ele registra, na folha, as proporções 
da cabeça de um homem e indica nas inscrições que as proporções não 
foram precisamente construídas.

Ilustração 19.10 – Um estudo de Da Vinci.

Fonte: http://www.universalleonardo.org/worklarge.php?id=450&image=0&trail=545&-
trailCount=8&name=Rule%20of%20Mathematics. Acesso em: 14 mai. 2016.
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Como cientista, por volta de 1500, Leonardo Da Vinci desco-
briu que o corpo humano obedece à proporção áurea, como por exem-
plo, a altura de um indivíduo e a distância de seu umbigo até o chão, 
o comprimento do braço e o comprimento do cotovelo até o dedo, a
medida da perna e a medida do joelho até o chão. (Martins, 2008).

Outro exemplo do uso da proporção áurea por da Vinci é “A 
Anunciação” (1472 – 1473). Aqui a relação parece ser a base para as 
medidas das paredes e do caminho de entrada do pátio.

Ilustração 19.11 – A Anunciação – Da Vinci.

Fonte: http://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci/annunciation.  
Acesso em: 14 mai. 2016.

É claro que não poderíamos deixar de citar a obra mais conhe-
cida de Leonardo, a Mona Lisa. As dimensões do quadro se aproximam 
das proporções áureas (53 cm x 78 cm). Outros retângulos áureos po-
dem ser encontrados espalhados por toda a tela.
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Ilustração 19.12 – A Mona Lisa.

Fonte: http://amcdesign.com.br/wp-content/uploads/2014/10/monaliza.jpg Acesso 
em: 17 mai. 2016.

Há indícios de que Leonardo Da Vinci produziu estudos ma-
temáticos muito ricos, contudo pouco explorados e valorizados. Parte 
deste material levou anos para que a teoria já descrita por ele pudesse 
ser compreendida.

Os diagramas matemáticos e as anotações de Leonardo estão 
dispersos em seus cadernos de notas. Muitos deles ainda não 
foram totalmente avaliados. Enquanto temos livros esclarece-
dores de médicos sobre seus estudos anatômicos e análises de-
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talhadas de seus desenhos botânicos feitos por botânicos, um 
volume abrangente sobre seus trabalhos matemáticos feito por 
um matemático profissional ainda precisa ser escrito. (Capra, 
2008, p. 203 – 204 apud Sanches, 2015, p. 65).

Curiosamente, de acordo com Sanches (2015, p. 65), Da Vinci 
foi criado no campo onde recebeu uma educação rudimentar, fazendo 
com que em alguns de seus escritos seja possível encontrar algumas ga-
fes algébricas. Contudo, o autor afirma que a Geometria, ramo da ma-
temática fundamental aos pintores renascentistas, indispensável para a 
perspectiva, era plenamente dominada pelo olhar apurado de Leonardo. 
Conta-se que o artista tenha abandonado por um tempo suas pinturas 
para dedicar-se ao estudo da geometria.

Não se sabe se Leonardo construiu tais elementos em algum 
material para então representá-las em seus desenhos ou se esses elemen-
tos são fruto de sua hábil imaginação. O fato é que a beleza e a harmonia 
matemática, captadas e expressas por ele, vêm sendo admiradas e copia-
das ao longo dos séculos (Capra, 2008).

Vários outros artistas do renascimento, como Botticelli e 
Michelangelo, parecem ter procurado na proporção áurea um método 
para colocar mais harmonia em suas obras, talvez entendendo que essa 
relação agradasse aos olhos do expectador.

Considerações finais

O período renascentista resgatou o interesse pela arte e ci-
ência antiga. Com isso, seus protagonistas puderam realizar grandes 
feitos, tais como as obras de arte do período, as quais são hoje ampla-
mente reconhecidas. A relação áurea, que tem acompanhado o ima-
ginário humano desde a antiguidade, em diversos povos, foi utilizada 
como parâmetro para vários artistas no Renascimento, sempre tendo 
seu estudo associado à busca de um objeto direto: o alcance da beleza. 
Muitas vezes tratada como algo místico, atualmente utiliza-se a razão 
áurea para fins práticos como a biometria, a estética odontológica e o 
design de websites.
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Segundo Oliveira et al (2005, p. 410), pesquisadores afirmam 
que algumas relações percebidas como belas aos olhos, seja por serem 
agradáveis ou por causarem sensação e bem-estar, obedecem à proporção 
áurea. Ainda de acordo com os autores, a razão de ouro está associada ao 
crescimento e pode ser usada para analisar a harmonia estrutural, sendo 
assim passível de aplicação ao plano de tratamento relacionado à arcada 
dentária, aos ossos e aos tecidos da face, fazendo com que essa propor-
ção seja imprescindível na obtenção de tratamentos odontológicos mais 
eficazes. Na dentição humana é possível encontrar diversas grandezas 
que estão na proporção áurea, por exemplo, a altura do incisivo central 
superior e a largura do incisivo lateral superior.

A proporção áurea resgatada no Renascimento, encontrada 
hoje em elementos naturais e em feitos humanos, como obras de arte, 
construções e cartões bancários, mostra-se como um possível elo para o 
estudo da Matemática de forma interdisciplinar, evidenciando que esta 
disciplina está profundamente relacionada com o mundo em que vive-
mos. Contudo, é certo também que tomemos cuidados ao interpretar 
fatos e imagens, para que não se encontrem relações onde não existem. 
Assim, a continuidade de pesquisa e estudo sobre a relação áurea é ne-
cessária e imprescindível.
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Um breve panorama da matemática 
europeia no período renascentista

Rodrigo Rafael Gomes70

Introdução

No século X, a organização econômica da sociedade europeia 
ocidental, então baseada no modelo de produção feudal, começa a ruir. 
A produção não consegue acompanhar o aumento da população, o que 
leva à fome e à disseminação de doenças. A crise faz com que essa so-
ciedade, sob a liderança da Igreja, se lance à busca de novos territórios, 
dando origem ao movimento das Cruzadas. Esse processo conduz à 
centralização do poder, primeiro pela própria Igreja e depois pelos mo-
narcas, e ao estabelecimento de novas relações comerciais, fatores que 
impulsionam o processo de urbanização (Castro, 2014).

Os núcleos urbanos tornam-se ambientes propícios para o co-
mércio, para a acumulação de riquezas, e, consequentemente, para a am-
pliação da atividade intelectual e artística. No século XII, são feitas tra-
duções de obras matemáticas gregas e árabes (entre elas dos Elementos 
de Euclides), contribuindo ainda mais para o desenvolvimento intelec-
tual em curso. Também nesse período, são criadas as primeiras univer-
sidades, cujos currículos incluem o estudo de aritmética e geometria, 
mas que não atendem às necessidades práticas de uma sociedade em 
crescente processo de monetarização. Instalam-se, pois, as condições 
para o surgimento, a partir do século XIII, das escolas de ábaco, que 
terão um importante papel na evolução da álgebra na Europa. Mesmo 
assim, a disciplina dominante continua sendo a geometria, cujas apli-
cações se desdobram nos séculos seguintes em campos distintos como 

70  Rodrigo Rafael Gomes é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – IFSP - Campus Bragança Paulista. Graduado em Matemática pelo Institu-
to Municipal de Ensino Superior de Assis e Doutor em Educação Matemática pela UNESP. 
E-mail: rodrrafagomes@ifsp.edu.br
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astronomia, navegação e pintura. E o interesse cada vez maior pelo estu-
do da matemática, tendo em vista o seu emprego em questões práticas, 
também favorece a emergência de novas ideias matemáticas, como os 
logaritmos, cujo uso contribuirá para uma concepção de número cada 
vez mais abrangente.

Neste texto, faço um pequeno recorte dos desenvolvimentos 
matemáticos acima, pontuando algumas de suas características e impli-
cações, sem deixar de levar em consideração o contexto sociocultural em 
que ocorreram. Começo minha exposição por uma tradição matemática 
que floresceu na Itália ainda na Idade Média, explicando como se deu, a 
partir dela, o primeiro desses desenvolvimentos.

As escolas de ábaco e sua influência no 
desenvolvimento da álgebra

As escolas de ábaco surgiram e prosperaram nas regiões cen-
tral e norte da Itália, particularmente nas cidades de Gênova, Milão e 
Veneza (Høyrup, 2011). Nessas escolas, onde a despeito do nome não 
se usava o ábaco, aos filhos de mercadores e artesãos eram ensinadas 
as ferramentas matemáticas necessárias para o seu dia a dia, entre elas 
o sistema decimal posicional indo-arábico e seus algoritmos, o cálculo
com frações e tópicos de matemática comercial.

No século seguinte, o programa dessas escolas passou a incluir 
o estudo da álgebra. Tal estudo consistia, principalmente, na aplicação
de técnicas, expressas retoricamente, para a resolução de problemas que
hoje poderiam ser traduzidos por meio de equações polinomiais. Não
eram apresentadas, contudo, justificativas para essas técnicas, que cer-
tamente tinham origem árabe71. Alguns livros traziam exposições mais
ou menos abrangentes sobre o assunto, apresentando métodos para se
achar a solução de classes gerais de problemas, enquanto outros se li-
mitavam ao estudo de problemas isolados. Poucos autores possuíam, de
fato, compreensão sobre os métodos que descreviam, pois vários livros

71  A palavra “álgebra”, aliás, deriva da expressão árabe al-jabr, que correspondia à operação que 
transforma uma equação como 4x + 5 = 7 - 2x em 6x + 5 = 7.
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apresentavam regras falsas para algumas espécies de problemas que pre-
tendiam resolver.

Com o tempo, os mestres das escolas de ábaco, possivelmen-
te inspirados nas práticas matemáticas islâmicas que eram empregadas 
desde o século XII na região do Magrebe, passaram a calcular com fra-
ções algébricas (como , por exemplo), a fazer uso de esquemas 
para operar com binômios (como  e ) e a introduzir abre-
viaturas para palavras recorrentes nos processos algébricos de resolução 
(Høyrup, 2011). Não usavam todos, contudo, a mesma notação. Dardi 
di Pisa, em um livro de 1344, por exemplo, no lugar da palavra cosa 
(coisa) – que era como se designava a quantidade desconhecida em um 
problema – utiliza a letra c, enquanto para as palavras censo (quadrado da 
coisa), radice (raiz) e meno (menos), os sinais Ç,  e , respectivamente 
(Høyrup, 2015).72

Não apenas na Itália houve interesse pelo estudo da álgebra na 
Europa. Ao longo dos séculos XV e XVI, alguns textos sobre resolução 
de equações foram escritos na Alemanha, França, Inglaterra e Portugal, 
e neles  os autores fizeram uso de algum simbolismo. Na França, Nicolas 
Chuquet, em um livro de 1484, usa os símbolos  e  para indicar, na 
devida ordem, as operações de adição e subtração e o segundo símbo-
lo para representar números negativos, escrevendo  e  para 

 , respectivamente (Flegg; Hay; Moss, 1985). Os símbo-
los + e – são empregados pela primeira vez como “mais” e “menos” em 
um trabalho de aritmética publicado em 1518, de autoria do alemão 
Heinrich Schreiber (Katz, 2009). Um de seus alunos, Christoff Rudolff, 
compõe, pouco tempo depois, um livro em que usa os mesmos símbolos 
e onde também introduz o sinal  para a raiz quadrada. Em sua obra, 
Rudolff estuda equações de grau dois e algumas classes de equações 
de grau maior, fornecendo vários exemplos de problemas comerciais e 
recreativos que podiam ser resolvidos segundo as técnicas de resolução 
apresentadas no livro. Em Portugal, Pedro Nunes escreve um livro de 
álgebra em 1532 que, diferente do de Rudolff, discute apenas proble-
mas abstratos. O trabalho de Nunes, assim como o seu simbolismo, é 
fortemente influenciado pelos dos algebristas italianos. Robert Recorde, 
o primeiro autor de obras matemáticas na Inglaterra, por outro lado,

72  Por exemplo, em sua notação o binômio  era escrito como 5  di 20.
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recebe influência dos alemães. É ele quem estabelece, em 1557, o sinal   
======  para abreviar a expressão “é igual a”, que hoje indicamos por =.

A busca pela solução das equações cúbicas através de métodos 
algébricos fez parte, durante um longo período, do empreendimen-
to dos algebristas europeus, que, como não admitiam números nega-
tivos, tinham que lidar com muitos tipos diferentes dessas equações. 
A equação x3 = 6x + 40, por exemplo, não podia ser transformada em  
x3 - 6x = 40, considerada inválida por conter um coeficiente negati-
vo. Logo, uma equação do tipo x3 + bx = c não podia ser resolvida pelo 
mesmo método que uma equação da forma x3 = bx + c (seria preciso, para 
tanto, transformar a equação de um tipo na do outro tipo, o que não se-
ria possível sem que uma delas tivesse um coeficiente negativo). Sendo 
assim, as formas x3 = bx + c, x3 +bx = c e bx = x3 + c eram vistas como duas 
a duas distintas, demandando, cada uma, um método diferente para a 
sua resolução (x3 + bx + c = 0 também não era considerada uma forma 
válida, haja vista que uma quantidade nula não fazia sentido). Esses três 
tipos não possuem um termo quadrático, como é o caso de x3 = 6x2 + 20 
e de x3 + 6x2 + 20x = 100. Havia, pois, muitas outras formas de cúbicas, 
dependendo da quantidade e da natureza dos termos que constituíssem 
a equação. O matemático e poeta persa Omar Khayyam foi capaz de 
resolver, ainda no século XI, todos os tipos de cúbicas, mas seus métodos 
eram geométricos (Katz, 2009). Os matemáticos europeus almejavam o 
objetivo alcançado por Khayyam, mas com a mesma técnica que vinha 
sendo utilizada nos textos abacistas.

Ao longo de sua existência, a tradição matemática veiculada 
pelas escolas de ábaco coexistiu com a tradição matemática das univer-
sidades, mas raramente uma esteve em contato com a outra (Høyrup, 
2011). No século XVI, isso começou a mudar: professores universitá-
rios de matemática passaram a se interessar pelos problemas e técnicas 
abacistas, integrando-os aos métodos formais acadêmicos. Entre eles 
estavam os italianos Scipione del Ferro e Girolamo Cardano. O pri-
meiro, ainda no início daquele século, descobriu um método algébrico 
para se chegar à solução das equações da forma x3 + bx = c (o mesmo foi 
feito por Niccolò Tartaglia, em 1535), mas que só foi publicado muitos 
anos depois por Cardano em seu livro A Grande Arte. Nesse livro, cuja 
primeira edição apareceu em 1545, Cardano não apenas mostra como 
resolver todos os tipos de cúbicas como também como chegar à solução 
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das equações de quarto grau (esta, uma realização de Lodovico Ferrari, 
seu pupilo) e justifica, embora geometricamente73, as técnicas descritas.

Não obstante ter dado fim à exaustiva busca pela solução das 
cúbicas, a contribuição mais importante de Cardano para o desenvolvi-
mento da álgebra consiste no estudo que apresenta em sua obra a respei-
to da relação entre raízes e coeficientes de equações. Um caso particular 
desse tipo de relação – e que é, aliás, discutido no primeiro capítulo do 
livro – é a coincidência da soma das raízes da cúbica x3 + d = bx2 com 
o coeficiente do termo quadrático da equação. A soma das raízes da
equação x3 + 72 = 11x2 – suas raízes são  (que Cardano considera 
uma raiz falsa),  e 3 –, por exemplo, é igual a 11, o coeficiente do 
termo de segundo grau (Cardano, 1993). Após a publicação de A Grante 
Arte, o objeto de investigação da álgebra, que até então se resumia ao 
estudo de técnicas para se encontrar soluções particulares de equações 
polinomiais, tornou-se, pouco a pouco, o estudo abstrato das estruturas 
dessas equações e das suas condições gerais de solubilidade.

Algumas aplicações da geometria

Duas grandezas de mesma natureza são ditas comensuráveis 
quando existe uma terceira grandeza da mesma natureza que as duas 
primeiras que as mede exatamente. Isso acontece com os quadrados A 
e B da Ilustração 20.1, para os quais o quadrado C é uma medida co-
mum (note que ele “cabe” 16 vezes no primeiro quadrado e 9 vezes no 
segundo). Não se sabe quando e como os matemáticos da Grécia antiga 
perceberam que existem pares de grandezas que não são comensurá-
veis. Um exemplo é o que envolve a diagonal e o lado de um quadrado, 
segmentos para os quais não há uma medida comum. Dois números 
inteiros, por outro lado, sempre terão uma medida comum: a unidade, 
que é o elemento constituinte de todos os números74. Esse fato pode ter 

73  A influência da obra de Euclides, à qual Cardano faz referência em seu livro, é evidente nessas 
justificativas. Isso mostra que ele, nada diferente de seus contemporâneos nesse aspecto, queria 
adequar seus métodos ao padrão de rigor euclidiano (Roque, 2012).
74  Os matemáticos gregos consideravam apenas os números inteiros positivos.
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levado à distinção aristotélica entre quantidades infinitamente divisí-
veis75 (contínuas) e quantidades constituídas por elementos indivisíveis 
(discretas), o que, por sua vez, deve ter conduzido os matemáticos gregos 
(Euclides, em particular) ao estudo em separado do domínio das gran-
dezas, constituído pelo primeiro tipo de quantidade, do dos números, 
constituído pelo segundo tipo. A geometria tornava-se, assim, a ciência 
das grandezas e a aritmética, dos números.

Ilustração 20.1 – Dois quadrados A e B com uma medida comum C.

Com a tradução, do árabe para o latim, a partir do século XII, 
de várias obras gregas e árabes, os estudiosos renascentistas tinham a 
seu dispor o conhecimento matemático desenvolvido pelos gregos na 
Antiguidade. Naturalmente, esse conhecimento trazia consigo a dicoto-
mia acima, da qual os europeus demoraram a se libertar. Independente 
disso, o estudo daquelas obras reavivou o interesse pela geometria na 
Europa e também pelas suas aplicações.

Um dos primeiros campos beneficiados pelo estudo da geome-
tria no Renascimento foi o da pintura. Entre os muitos textos vertidos 
para o latim na Idade Média, estavam alguns tratados de óptica – entre 
eles o Livro de Óptica, composto pelo matemático e filósofo muçulmano 
Alhazen no primeiro quarto do século XI –, que logo chamaram a atenção 
dos eruditos europeus. A ideia, veiculada nessas obras, de que a luz emiti-
da por corpos luminosos se propaga em linhas retas e em todas as direções 

75  O que significa que essa quantidade pode ser dividida tanto quanto se queira.
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a partir de um ponto fascinou os teólogos cristãos da Idade Média, que 
viram nos estudos ópticos a chave para compreensão da mente divina 
(Edgerton, 2009). E uma vez que os raios de luz eram interpretados como 
linhas retas, a investigação do seu comportamento se assentava na geome-
tria, seguindo, portanto, princípios euclidianos. O vívido interesse religio-
so pelo estudo da óptica levou à escrita de novos tratados sobre o assunto 
na Europa, proporcionando o contato de um número cada vez maior de 
pessoas com o tema. Foi uma questão de tempo até que os pintores italia-
nos o incorporassem a seu trabalho, no século XV.

Uma característica fundamental das situações e problemas 
abordados pelos tratados de óptica era a sua conexão com um obser-
vador, o que os fez ficarem conhecidos como tratados de perspectiva – 
esta uma palavra derivada do verbo latino perspicere, que significa “ver 
através” (Edgerton, 2009). Uma das situações comumente associadas ao 
conteúdo desses tratados era a diminuição proporcional da imagem de 
um objeto conforme a distância desse objeto aos olhos de um observador 
aumenta. Essa situação, quando transportada para o contexto da pintu-
ra, colocava a necessidade de se representar os objetos mais afastados 
dos olhos do pintor em um tamanho menor do que os mais próximos. 
Quão pequenos esses objetos deveriam ser pintados era, assim, o proble-
ma que se colocava. A primeira resposta foi dada pelo florentino Filippo 
Brunelleschi, o primeiro a incorporar os estudos de perspectiva à arte 
da pintura, e o primeiro livro sobre o assunto foi escrito entre 1435 e 
1436 pelo genovês Leon Battista Alberti. O último, embora apresentas-
se uma descrição mais detalhada do que o primeiro das novas técnicas, 
não avançava muito na discussão sobre as construções em perspectiva. 
Coube a Piero della Francesca, um artista e competente matemático 
versado na cultura abacista76, em um livro publicado na segunda metade 
do século XV, descrever como desenhar vários objetos em duas ou três 
dimensões dessa maneira (Katz, 2009).

Outro ramo da geometria que foi estudado pelos gregos na 
Antiguidade e pelos árabes na Idade Média e que interessou aos euro-
peus no período renascentista foi a geometria esférica. Nessa geometria, 
em que o plano euclidiano dá lugar à superfície de uma esfera e os seg-
mentos de retas aos arcos de circunferências cujos centros coincidem 

76  Piero chegou a escrever, inclusive, um livro nessa tradição, em que discute problemas algé-
bricos.
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com o centro da esfera, as relações entre os ângulos e os lados dos triân-
gulos (Ilustração 20.2) constituem objeto de investigação da trigonome-
tria esférica. Uma vez que a esfera constitui um modelo tanto da Terra 
como dos céus, o conhecimento dessa matemática era fundamental para 
o desenvolvimento da astronomia e da navegação.

Ilustração 20.2 – Triângulo sobre uma superfície esférica: cada lado da figura é um 
arco de uma circunferência com centro no centro da esfera.

Quando, nos séculos XV e XVI, os europeus começavam a ex-
plorar o resto do mundo por meio da navegação, o desenvolvimento de 
novas técnicas nessa área era essencial a qualquer nação que quisesse ob-
ter alguma vantagem na busca por novos recursos (Katz, 2009). O conhe-
cimento de trigonometria aliado à criação de instrumentos cada vez mais 
precisos permitia aos navegantes determinar com uma maior segurança a 
sua localização nos oceanos, medindo a posição das estrelas ou extraindo 
informação do movimento diurno do sol (Havil, 2014). Contudo, mes-
mo com esse conhecimento e instrumentos em mãos, ainda era preciso 
fazer cálculos com as medidas obtidas, cuja precisão podia fazer a dife-
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rença entre a vida e a morte. Embora os astrônomos não tivessem suas 
vidas em jogo, precisavam fazer laboriosos cálculos com os dados que 
obtinham em suas observações. E sua situação se agravava à medida que 
não possuíam um sistema de numeração eficiente para expressar medidas 
não inteiras. Essas necessidades motivaram a criação de uma nova ferra-
menta matemática, cuja natureza descreverei na próxima seção.

Os logaritmos e a representação decimal dos 
números

Embora os livros escritos no âmbito das escolas de ábaco ex-
plicassem como usar o sistema de numeração indo-arábico (e, ao mes-
mo tempo, contribuíssem para a sua disseminação na Europa), apenas 
os números inteiros podiam ser manipulados segundo esse sistema. O 
matemático árabe al-Uqlidisi já havia, no século X, mostrado como 
estender as regras do sistema posicional a números não inteiros e um 
conterrâneo seu, Al-Samawal al-Maghribi, no século XII, como aproxi-
mar números racionais e irracionais por números representados segundo 
essas regras77. Aparentemente, os europeus não tiveram conhecimento 
desses avanços e, por esse motivo, tiveram que esperar até que Simon 
Stevin, em fins do século XVI, redescobrisse as mesmas ideias.

Stevin serviu, durante muito tempo, ao príncipe holandês 
Maurício de Orange, de quem foi tutor em matemática e balística e con-
sultor em questões de engenharia, finanças e navegação (Katz, 2009). Seu 
interesse pelas aplicações da matemática se reflete em suas atividades e 
também em seu livro O Décimo, publicado em 1585, no qual não apenas 
explica como representar e calcular com as frações decimais segundo os 
símbolos e princípios do sistema indo-arábico como também fornece 
exemplos práticos, envolvendo medidas expressas no “novo sistema” e 
voltados a diferentes profissionais, entre eles astrônomos e mercadores.

No sistema posicional decimal, um algarismo representa uma 
quantidade de unidades tais que cada uma delas equivale a dez vezes a 
unidade cuja quantidade é representada pelo algarismo escrito imedia-

77  Esse tipo de aproximação é aquela que fazemos atualmente quando escrevemos 1,333 no lugar 
de  ou  no lugar de .
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tamente à sua direita. Assim, o algarismo “2” indica duas centenas em 
“256”, sendo que cada centena equivale a dez dezenas, as unidades cuja 
quantidade é indicada pelo algarismo “5”. E cada dezena corresponde a 
dez unidades simples, cuja quantidade é expressa pelo algarismo “6”. É 
possível, com esse mesmo mecanismo, representar quantidades menores 
do que a unidade. Basta, para tanto, o algarismo que representa a quan-
tidade de décimos ser escrito à direita do que representa a quantidade de 
unidades simples, usando um sinal para indicar qual algarismo está na 
“coluna dessas unidades”. Atualmente, nós fazemos isso com uma vírgula, 
colocada imediatamente à direita da coluna das unidades, representando, 
por exemplo, “seis inteiros e dois décimos” por “6,2”. O sinal introduzido 
por Stevin para desempenhar esse papel foi  escrito, assim como “nos-
sa vírgula”, à direita do algarismo das unidades. Mas ele também enten-
deu que um sinal também deveria ser posto à direita de cada algarismo 
das unidades fracionárias, para indicar a ordem de cada uma delas. Para 
indicar o algarismo da ordem dos décimos ele usou , para o da ordem 
dos centésimos, , e assim por diante (Struik, 1958). Assim, um número 
como 23,406 seria indicado em sua notação por 23 4 6 .

Não menos importante do que suas aplicações, o sistema de 
números decimais de Stevin aproximou dois domínios que durante sé-
culos estiveram completamente separados: o domínio dos números e o 
das grandezas. Para os matemáticos gregos da Antiguidade, os números 
eram multiplicidades, objetos constituídos por unidades. A unidade não 
era considerada um número, mas o elemento constituinte dos números. 
Stevin, por sua vez, à medida que propunha um sistema para represen-
tá-los, reconhecia a existência de números menores do que a unidade 
e, portanto, via esta como um número. E assim como 2, enquanto raiz 
quadrada de 4, é um número, , enquanto raiz quadrada de 2, também 
é um número, dessa forma ele entendia (Struik, 1958). Por esse moti-
vo, em outro livro publicado no mesmo ano que O Décimo, ele defende 
uma conexão íntima entre números e grandezas. Como acontecia com 
as grandezas, era então possível encontrar dois números que não fossem 
comensuráveis (2 e , por exemplo), de modo que não fazia mais sen-
tido estudar o domínio os números separadamente do das grandezas.

Em contraste com Stevin, o escocês John Napier, no início do 
século XVII, preferiu colocar apenas um ponto à direita do algarismo 
das unidades simples para, a partir do sistema indo-arábico, representar 
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números não inteiros. Assim, para indicar o número , ele simples-
mente escrevia 23.406. A notação foi por ele introduzida78 a fim de ex-
pressar os números associados a sua então recente criação: os logaritmos.

Hoje, na educação básica, os estudantes aprendem que o loga-
ritmo de um número x em uma base b é o expoente y tal que b elevado 
a esse expoente resulta em x, isto é, tal que x = by. Assim, o logaritmo de 
8 na base 2 é 3, pois 8 = 23. O conceito de logaritmo que Napier desen-
volveu era muito diferente. Para entendê-lo, imagine um segmento de 
reta com extremidades nos pontos A e B e uma partícula P movendo-se 
sobre esse segmento, indo de A até B. Partindo de A, essa partícula leva 
certo tempo   até chegar a um ponto P1 entre A e B. Suponha que após 
o mesmo intervalo de tempo , a partícula P, após sair da posição P1,
chegue até um ponto P2 entre P1 e B, de tal modo que a razão entre a
distância percorrida de P1 até P2 e a distância percorrida de A até P1 seja
igual à razão entre a distância de P2 a B e a distância de P1 a B, ou seja, tal
que 79. Assumindo que no restante do percurso esta relação se
mantenha, ou seja, que , a distância percorrida pela partí-
cula do ponto Pi até o ponto Pi+1 no intervalo fixo  será proporcional à
extensão do restante do percurso dessa partícula até o ponto B.

Como, à medida que P se dirige ao ponto B, sua distância até 
este ponto diminui, a cada intervalo de tempo  essa partícula percor-
re uma distância cada vez menor nesse segmento, conforme Ilustração 
20.3. Nessa mesma ilustração, está representada abaixo do segmento AB 
uma semirreta com origem em um ponto C sobre a qual se desloca, com 
velocidade constante e igual à velocidade inicial de P, uma partícula 
Q. A partir do ponto C, a cada intervalo de tempo com duração  a
partícula Q percorre a mesma distância, de modo que quando P estiver
nas posições P1, P2, P3, ..., Q estará nas posições Q1, Q2, Q3, ..., respecti-
vamente. E, por definição, estes pontos são tais que CQ1 = Q1Q2 = Q2Q3
=... . A cada segmento PiB  corresponde, portanto, um segmento
CQi. Se x é o número que corresponde à medida PiB, Napier define o

78  Napier não foi, entretanto, o primeiro a fazer uso com compreensão dessa notação. Antes 
dele, o jesuíta Cristóvão Clávio já a havia utilizado em um livro publicado em 1593 (Ginsburg, 
1928). O uso do ponto como separador decimal acabou difundido entre países de língua inglesa, 
que ainda permanecem com essa prática.
79  Para evitar distinções que aqui considero desnecessárias, daqui por diante irei identificar o 
segmento com a sua medida.
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logaritmo de x como sendo o número y que corresponde à medida CQi.80 
Uma vez que a razão entre os segmentos Pi+1B e PiB é constante, não 
constitui nenhuma surpresa que Napier tenha batizado a sua invenção 
com um nome formado pela justaposição das palavras logos (razão) e 
arithmos (número).

Ilustração 20.3 – Relação entre os movimentos das partículas P e Q.

Segue da definição acima que o logaritmo da distância da par-
tícula P ao ponto B aumenta aritmeticamente conforme essa distância 
diminui geometricamente. De fato, vimos acima que  é constante, 
isto é, que ... 81. Assim, se a é o comprimento do 
segmento AB, as distâncias AB, P1B, P2B, P3B, ... correspondem, respeti-
vamente, aos números a, ar, ar2, ar3, ..., que constituem uma progressão 
geométrica de razão r. Assumindo, por outro lado, que o número k cor-
responde ao comprimento CQ1, as distâncias CQ1, CQ2, CQ3, ... – que 
são os logaritmos de P1B, P2B, P3B, ... –, correspondem, na devida or-
dem, aos números k, 2k, 3k, ..., que formam uma progressão aritmética 
de razão k. Naturalmente, o logaritmo de AB é igual a 0, pois quando a 
partícula P está no ponto A, a partícula Q está no ponto C.

Assim como o quociente das duas distâncias PnB e PmB é uma 
potência da constante r, pois , a diferença dos seus 
logaritmos é um múltiplo da constante k, haja vista que CPn - CPm =  

80  A concepção cinemática de logaritmo de Napier pode ser uma influência de Arquimedes, 
cujas obras haviam sido traduzidas para o latim, estando disponíveis em sua época (Neal, 2002).
81  Como a sequência P1B, P2B, P3B. é decrescente, a constante  será menor do que 1.
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nk - mk = (n - m) k. Portanto, enquanto se multiplica a constante r por si 
mesma n - m vezes quando a partícula P vai do ponto Pm ao ponto Pn, se 
adiciona a constante k o mesmo número de vezes quando a partícula Q 
vai do ponto Qm ao ponto Qn. Uma consequência dessa conexão entre o 
movimento das duas partículas é que a razão entre duas distâncias de P 
até o ponto B corresponde à diferença dos logaritmos dessas distâncias. 
Assumindo, pois, que x = PnB, y = PmB, z = PtB e w = PsB que Nlog(u) 
designe o logaritmo (segundo Napier) do número u, e que , con-
clui-se que Nlog(x) - Nlog(y) = Nlog(z) - Nlog(w). A igualdade entre 
dois quocientes é, desse modo, traduzida em uma igualdade entre duas 
diferenças, ou ainda, duas divisões tornam-se duas subtrações. 

Percebendo o potencial dessa propriedade para as aplicações, 
Napier, que estava particularmente interessado em fornecer uma ferra-
menta que pudesse auxiliar nos laboriosos cálculos realizados em trigo-
nometria, construiu uma tabela dos logaritmos dos senos para os ângu-
los de 0 a 90 graus, computados de um em um minuto. Lembrando que 
1 grau corresponde a 60 minutos, ele calculou manualmente os logarit-
mos de 60 x 90 = 5400 valores82 e com 6 casas decimais! Esse processo 
demandou duas décadas de trabalho (Havil, 2014). Quando terminado, 
para se dividir dois valores, bastava localiza-los na tabela (ou os valores 
que estivessem mais próximos deles), em seguida determinar a diferença 
entre seus logaritmos e, por fim, localizar na tabela o seno correspon-
dente ao logaritmo encontrado. Os logaritmos tornaram-se tão úteis 
que cada vez mais pessoas passaram a trabalhar com a expansão decimal 
de números racionais e irracionais, processo que muito contribuiu para a 
ampliação do conceito de número posteriormente (Neal, 2002).

Considerações finais

O propósito deste texto foi apresentar um breve panorama da 
matemática europeia no período renascentista. Devido à complexidade 

82  Nos dias atuais, definimos o seno de um ângulo sobre uma circunferência de raio unitário. 
Napier, por sua vez, pensava no raio da circunferência como um segmento de comprimento 107, 
que ele identifica com o segmento AB da Ilustração 19.3. Uma vez que o logaritmo do compri-
mento desse segmento é zero, não era preciso calcular o logaritmo do seno de 900.
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do tema, mesmo em um texto mais amplo seria extremamente difícil 
discutir todos os conceitos matemáticos que emergiram no período e 
suas consequências. Tentei, pois, dar uma ideia de algumas práticas ma-
temáticas existentes entre o século XIII e o início do século XVII na 
Europa, mostrando, tanto quanto possível, as necessidades locais que 
levaram a elas e a sua conexão com outras tradições matemáticas, como 
a islâmica e a grega.

Como o leitor deve ter percebido a partir de minha exposição 
sobre o desenvolvimento da álgebra, da perspectiva e dos logaritmos, as 
ideias matemáticas não emergem do nada; elas derivam de outras ideias 
matemáticas e surgem como respostas a problemas que são colocados 
no contexto de sua formulação. A transformação dessas ideias, por sua 
vez, é um processo lento e não linear, em que progressos e retrocessos 
são feitos ao longo do tempo. O leitor interessado terá oportunidade 
de, a partir de consulta à bibliografia abaixo, ampliar seu conhecimento 
sobre o assunto.
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Os céus: de Ptolomeu a Newton

Rubens Pantano Filho83

João Pantano Neto84

Ptolomeu e a astronomia grega

Os babilônicos, há quatro mil anos, já conseguiam prever, a 
partir das observações do céu, o movimento aparente da Lua, os das 
estrelas, entre elas o Sol, e os dos planetas. A motivação para tais estu-
dos era religiosa e astrológica. Também os antigos egípcios elaboraram 
calendários com base em observações celestes, interessados que estavam 
em estabelecer a época de plantio, tendo em vista as inundações anuais 
do Nilo (Valadares, 2003).

Ainda segundo Valadares (2003), aos gregos credita-se a 
construção dos primeiros modelos cosmológicos para a interpretação 
dos movimentos dos astros, visando a navegação no Mediterrâneo. 
No séc. IV a.C., eles desenvolveram um modelo geocêntrico, consi-
derando as estrelas fixas em uma esfera celeste, que girava em torno 
da Terra a cada 24 h, enquanto que a Lua, os planetas e o Sol se mo-
vimentavam no espaço compreendido entre a Terra e esfera das es-
trelas. Os modelos astronômicos gregos estavam baseados na Física 
de Aristóteles, cujas concepções predominaram do séc. IV a.C. até o 
séc. XVI d.C.

83  Rubens Pantano Filho é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – IFSP - Campus Bragança Paulista. Graduado em Física pela UNICAMP e 
Doutor em Engenharia e Ciência dos Materiais pela USF. E-mail: rubenspantano@ifsp.edu.br
84  João Pantano Neto é graduado em Biologia, Mestre em Ciências Biológicas e bacharelan-
do em Astronomia pela USP. E-mail: joao.pantano.neto@usp.br
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Entre os gregos, destaca-se Ptolomeu, um matemático, mais 
precisamente um geômetra, o último dos grandes astrônomos gre-
gos. Nasceu, provavelmente, no ano 75 da nossa era, em Ptolemaida 
Hermia, Grécia, sendo desconhecida a data de sua morte; alguns afir-
mam que teria sido aos 78 anos de idade (Camara, 1985). O gran-
de trabalho de Ptolomeu, escrito por volta do ano 140, está contido 
em treze livros, mais conhecidos por Almagesto, tradução árabe 
de seus escritos. Nesse conjunto se encontra toda a grande tradi-
ção da Astronomia grega, sintetizando os trabalhos de Eudoxo, de 
Heráclides, de Aristarco, de Apolônio e de Hiparco. Os livros são 
dedicados à Cosmologia e à Física, sendo que no livro I se encontra 
a contribuição pessoal de Ptolomeu, onde ele explicita sua crença na 
doutrina aristotélica (Lucie, 1977). Resumidamente, ele afirma: 1) Os 
Céus são esféricos e os objetos celestes têm movimentos circulares; 2) 
A Terra, no seus conjunto, é sensivelmente esférica; 3) A Terra se en-
contra no centro da esfera celeste; 4) O raio da Terra é desprezível em 
comparação com o raio da esfera celeste; 5) A Terra não tem nenhum 
movimento próprio; 6) Existem dois movimentos fundamentais nos 
Céus: o movimento de rotação em torno do eixo dos polos do equa-
dor celeste (movimento diurno) e o movimento em torno do eixo dos 
polos da eclíptica (movimento anual).

No modelo de Ptolomeu o movimento dos planetas podia 
ser explicado utilizando uma combinação de círculos: o planeta se 
move em um pequeno círculo, denominado epiciclo, cujo centro se 
movimenta em um círculo um pouco maior, chamado deferente. A 
Terra estaria numa posição um pouco afastada do centro do deferente, 
ou seja, este seria um círculo excêntrico em relação à Terra (Oliveira 
Filho; Saraiva, 2014).
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Ilustração 21.1 – O modelo de Ptolomeu.

Fonte: os autores, 2017.

A transmissão da cultura grega ao Ocidente

Com a expansão das fronteiras de Roma, no séc. II d.C., a. 
Grécia é dominada. No entanto, a ciência continuará a ser prerrogativa 
da cultura helênica, uma vez que Roma tinha mais interesse pela Lei, 
pela Arquitetura e pela Guerra. A contribuição romana ao progresso 
da ciência foi muito reduzida, visto que eram um povo mais pragmá-
tico, adaptando o conhecimento existente conforme seus interesses, 
tais como na construção de estradas e pontes, aquedutos, canais etc. 
(Beaujeu, 1959).
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Segundo Rosa (2012), o crescimento e o triunfo do cristianis-
mo no império romano também contribuiu para o declínio da atividade 
científica. Os cristãos tinham certo desprezo pelas ciências, tendo em 
vista que os processos da natureza estariam subordinados a providência 
divina e não às leis naturais. Cientistas foram perseguidos, a Biblioteca 
e o Museu de Alexandria foram queimados pelos cristãos, em 415, e 
fechadas a Academia de Platão e Escolas de Filosofia, em 529, a fim de 
destruir a cultura pagã. No entanto, sábios e professores, conscientes da 
vulnerabilidade das instituições, deixaram a cidade, levando originais ou 
cópias de manuscritos, preservando obras da cultura grega. Com a crise 
sociopolítica do Império Romano e também com a penetração de povos 
bárbaros no Império, a partir do séc. IV, reduziram-se, ainda mais, as 
condições para o desenvolvimento dos estudos científicos.

A ciência volta a desenvolver-se a partir do surgimento do isla-
mismo, no séc. VII, com auge entre os séc. IX e XII. A cultura helênica 
passou a ser assimilada entre os árabes conforme se expandiram para 
além da península arábica, no séc. VII, como na Síria, Mesopotâmia e 
Egito. Entre 750 a 1258, houve um grande interesse pela cultura grega, 
sendo que grandes obras foram traduzidas para o árabe e depois di-
fundidas na Europa Ocidental. Datam do séc. X os primeiros contatos, 
ainda que restritos, entre as duas culturas (Rosa, 2012).

Os muçulmanos não foram meros transmissores da ciência 
grega; estudaram, interpretaram e comentaram o conhecimento rece-
bido, bem como trouxeram para os europeus conhecimentos que não 
constavam do saber helênico. Contudo, esse desenvolvimento científico 
não gerou inovação tecnológica, nem desenvolveu um espírito científico 
na sociedade islâmica.

Do séc. X ao XII, as traduções de obras gregas e árabes serviram 
de intermediários entre a Ciência grega e o Ocidente. O mundo árabe 
sofreria, a partir dos séc. XI e XII, uma série de invasões, que deixariam 
um rastro de destruição: instituições culturais e científicas foram ataca-
das, professores e sábios perseguidos, livros e obras artísticas destruídas, 
causando a decadência cultural do mundo árabe nos séculos posteriores. 
Toledo, reconquistada, em 1085, por Afonso VI, foi uma das principais 
fontes das traduções vindas do árabe, via península ibérica. A Espanha, 
além de importante centro da cultura árabe, fora importante ponto de 
contato entre os mundos cristão e muçulmano. A Sicília, reconquistada 
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pelos cristãos, após anos de dominação árabe, foi outra fonte de tradu-
ções vindas do árabe (Rosa, 2012).

Desde o domínio dos gregos pelos romanos até o séc. XII, a 
Europa viveu um período de estagnação cultural, com sérias implicações 
ao pensamento científico. A Alta Idade Média foi um período de pouca 
relevância para o processo evolutivo da Ciência. No âmbito social foi um 
período de grande convulsão político-social. Na Baixa Idade Média dá-
se início ao Renascimento Científico. Nesse intervalo, registra-se uma 
crescente hegemonia da Igreja sobre a atividade intelectual, pois era o 
único corpo constituído que dispensava educação, em todos os níveis, 
estendendo cada vez mais sua influência. Nesse contexto, e pelo contato 
com o mundo árabe, os estudiosos, na sua maioria membros de ordens 
religiosas, passaram a estudar e analisar os conhecimentos da cultu-
ra grega nos mosteiros, que se transformaram em centros de estudos 
(Lucie, 1977). Assim, a divulgação do Almagesto, de Ptolomeu, prin-
cipalmente a partir do séc. XI, renovaria o interesse pela Astronomia, 
com o geocentrismo transformado em dogma, e a Mecânica Celeste 
aristotélica adotada sem questionamento.

O Renascimento

O período histórico, na Europa ocidental, compreendido entre, 
aproximadamente, o início do séc. XIII e o final do séc. XVI, corresponde 
ao que se denomina de Renascimento Científico (Rosa, 2012). Outros 
autores consideram o ano de 1453 – a tomada de Constantinopla pelos 
turcos - como sendo o início da Renascença, sendo o término mais im-
preciso, dependendo do ponto de vista considerado (Lucie, 1977). No 
período, pode-se registrar as seguintes transformações: a) Renascimento 
urbano e comercial; b) Início de uma economia monetária pré-capita-
lista; c) Surgimento da burguesia; d) Debate filosófico nas universidades 
e a inclusão nos currículos das mesmas da filosofia natural e lógica; e) 
Crise do sistema feudal e da Igreja de Roma; f ) Fortalecimento das 
monarquias e formação dos Estados Nacionais; g) Desenvolvimento 
técnico; h) Grandes navegações.
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O Renascimento pode ser visto como a fase da História em que 
se iniciou uma verdadeira revolução ideológica, quando o misticismo e 
os dogmas da Idade Média começaram a ser questionados frente ao ra-
cionalismo da mente humana. Foi caracterizado por profundas mudan-
ças na concepção de mundo que se tinha até então, e que refletiram em 
praticamente todos os aspectos do conhecimento, das Artes às Ciências.

Nicolau Copérnico: a retomada do heliocentrismo

Depois de estagnado por aproximadamente mil anos, o pensa-
mento ocidental retornou o contato com a cultura e a ciência grega. No 
entanto, o estudo dos grandes clássicos também gerou a crítica a seus mé-
todos e conclusões. E é nesse contexto, em que o sistema ptolomaico co-
meça a sucumbir pela sua complexidade, que Copérnico retoma as ideias 
de Aristarco (séc. III) e propõe um novo sistema do mundo (Lucie, 1977).

Nicolau Copérnico nasceu em Thorn, na Pomerânia, então 
província polonesa, em 19 de fevereiro de 1473. Órfão aos dez anos, foi 
adotado por um tio que posteriormente se tornou bispo. Em 1491, já 
frequentava a Universidade de Cracóvia, o mais importante centro de 
cultura científica e humanista do Leste. Nesta universidade, sua vocação 
astronômica foi despertada pelo professor Alberto de Brudzewo. Em 
1496, parte para estudar na Itália, e em 1497 é inscrito na Universidade 
de Bolonha, onde permaneceu por três anos. Em 1500, realizou uma sé-
rie de conferências em Roma e, em 1501, retornou à Polônia, assumindo 
o canonicato em Frauenburg, onde permaneceu até a morte, em 24 de
maio de 1543 (Daumas et al, 1960).

Ainda segundo Daumas et al (1960), Copérnico concebeu 
muito cedo a ideia central de seu sistema. Depois de ler todos os livros 
de filosofia sobre a estrutura do Universo, Copérnico verificou que al-
guns deles propunham o movimento da Terra. Isso o incitou a exami-
nar por sua conta tal hipótese. Mais tarde, na introdução de sua obra, 
Copérnico expõe os motivos que o levaram a elaborar a nova teoria 
sobre os movimentos planetários: o desacordo entre os matemáticos, a 
variedade e multiplicidade dos sistemas astronômicos, bem como a in-
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capacidade desses sistemas de representar com exatidão os movimentos 
aparentes e permanecer fiéis ao princípio do movimento circular unifor-
me dos corpos celestes.

Em 1543, Copérnico publicou seu famoso livro “Das 
Revoluções dos Corpos Celestes”, no qual apresentou os postulados que 
caracterizavam seu modelo heliocêntrico. No Universo de Copérnico, o 
Sol ocupa o centro, e em torno dele elevam-se as órbitas que sustentam 
e carregam os planetas. As orbes giram devido à forma e arrastam con-
sigo os planetas errantes que nelas engastam.

Ilustração 21.2 – Modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico.

Fonte: Copernicus. Imagem do modelo heliocêntrico de Nicolau Coprnico, 1543. 
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copernican_heliocen-

trism_diagram.jpg?uselang=pt-br>. Acessado em: 01 de maio de 2017.
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As ideias de Copérnico se propagaram com rapidez, mas o 
mesmo não se pode dizer com relação à sua adoção. Dentre os que o 
seguiram, há os que adotaram o copernicanismo como uma técnica 
matemática nova e superior à de Ptolomeu, mas não o heliocentrismo 
como expressão física do Universo. Explica-se o fato devido ao receio, 
por parte dos pensadores, de ferir a autoridade conjunta de Aristóteles e 
da Revelação, dada à contradição de suas teorias com o dogma religioso.

O conceito de uma Terra em movimento suscitou dúvidas sérias 
para o pensamento daqueles dias. A concepção da Terra no centro dava 
ao homem um senso de orgulho. Mas, dizer que a Terra era simplesmen-
te outro planeta, sugeria que ela poderia não ter a mesma distinção de 
ser o único local habitado, o que implicaria em o homem não ser único 
no universo. A maioria dos homens do séc. XVI não estava preparada 
para isso. Não bastasse o senso comum, os pensadores ligados à Igreja 
contestavam a teoria com a afirmação de que a Escritura Sagrada repe-
tidamente menciona o Sol em movimento e a Terra fixa (Cohen, 1967).

A Igreja Protestante, primeiramente, e a Igreja Católica, logo 
depois, se colocaram contra o modelo proposto por Copérnico. Como 
se poderia descer aos infernos ou subir aos céus se a Terra não mais 
ocupasse o centro? Como poderia o homem perder seu lugar entre anjos 
e demônios? Essas e outras perguntas atormentavam a fé e demonstra-
vam a heresia do novo sistema. Assim, em 1616, Roma coloca a obra de 
Copérnico no Index, o rol da obras proibidas (Lucie, 1977).

O revolucionário Giordano Bruno

Giordano Bruno nasceu em Nola, Reino de Nápoles, em 1548, 
e faleceu em Roma, Campo de Fiori, em 1600. Não foi propriamente um 
físico ou matemático, foi sim um teólogo, filósofo, escritor e frade domi-
nicano. Por uma genial intuição, Bruno apreende o infinitismo da nova 
astronomia e se opõe à visão medieval de um Cosmo ordenado e finito, 
que ainda dominava o pensamento de Copérnico (Daumas et al, 1960).

Em 1584, Giordano Bruno publicou em Londres seu livro 
“Acerca do Universo Infinito e dos Mundos”, no qual defendeu ardo-
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rosamente o heliocentrismo de Copérnico, bem como a pluralidade dos 
mundos habitados, tese já admitida por Nicolau de Cusa, no séc. XV. No 
Universo de Bruno, não é só a Terra que é assimilada aos planetas, o pró-
prio Sol perde seu lugar e seu papel privilegiados. A obra de Giordano 
Bruno é excelente; apesar de alguns erros, se constitui numa defesa que 
enriquece e transforma as ideias de seu mestre. Ele entendeu que a re-
volução copernicana implicava necessariamente no abandono total do 
Cosmo Aristotélico, afirmando que o universo era infinito. Por essas 
ideias e também por outras “heresias” de natureza religiosa, Bruno seria 
excomungado e queimado vivo pela Santa Inquisição (Lucie, 1977).

Tycho Brahe: as refinadas técnicas de observação

Nascido na Dinamarca, em 1546, Tycho Brahe estudou 
em Copenhagen e depois em Leipzig, em Rostock e finalmente em 
Augsburg, na Alemanha. Em 1563, Brahe, então com 17 anos, ficou 
impressionado com um fenômeno celeste interessante: a conjunção 
dos planetas Marte, Júpiter, Saturno. Analisando as discrepâncias das 
Tábuas Afonsinas, que previam o fenômeno em outra data, entendeu a 
necessidade de se ter dados mais precisos sobre as posições dos corpos 
celestes (Lucie, 1977).

Em 1576, ele recebeu por doação, do Rei Frederico II, a ilha 
de Hveen, hoje Ven, a 30 km ao norte de Copenhague. Na ilha, às 
custas da coroa, construiu e instalou o Observatório Uraneborg, que 
foi dotado dos melhores instrumentos ópticos, parte deles construído 
pelo próprio Brahe. Com tais instrumentos, que representaram um 
avanço gigantesco em termos de precisão, ele assinalou com boa exa-
tidão a posição de 777 estrelas bem como as dos planetas então co-
nhecidos. Em 1577, observando um brilhante cometa, concluiu que 
ele estava muito além da Lua, a uma distância maior que a de Vênus, o 
que mostrava ser ele um objeto celeste e não um fenômeno meteoro-
lógico formado de vapores quentes ou secos, conforme as concepções 
aristotélicas (Bassalo, 1995).
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Ilustração 21.3 – Tycho Brahe em seu laboratório.

Fonte: Nordisk familjebok. Mtycho Brahe em seu laboratório, 1904. Disponível 
em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tycho_Brahes_stora_murkvadrant,_

Nordisk_Familjebok.jpg>. Acessado em: 01 de maio de 2017.

Brahe trabalhou em Uraneborg de 1576 a 1596, estabelecendo 
um sistema híbrido, tentando conciliar o geocentrismo de Ptolomeu ao 
heliocentrismo de Copérnico. Ele não propôs um novo sistema do mun-
do; sua contribuição foi o estabelecimento de técnicas refinadas e me-
lhores instrumentos de observação, demonstrando que trabalho árduo 
e sistemático são indispensáveis em trabalhos científicos (Lucie, 1977). 
Tycho foi um astrônomo da era que precedeu a invenção do telescópio. 
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Suas observações sobre as posições das estrelas e dos planetas alcan-
çaram uma precisão sem paralelo para a época. Após a sua morte, em 
Praga, em 1601, seus registros dos movimentos de Marte permitiram a 
Johannes Kepler estabelecer as leis dos movimentos dos planetas, que 
deram suporte à teoria heliocêntrica de Copérnico.

Johannes Kepler, o grande geômetra

Johannes Kepler reflete como poucos, na História das Ciências, 
o conflito entre o misticismo medieval e o racionalismo renascentista.
Kepler nasceu em Weil der Stadt, cidade localizada no que é hoje o sul
da Alemanha, em dezembro de 1571. Era uma época em que a Europa
estava dividida por conflitos de natureza religiosa, violentos em muitas
ocasiões. De um lado, as reformas protestantes ganhando terreno em
muitos países, desafiando a autoridade e as práticas seculares da Igreja
Católica; de outro, a contrarreforma iniciada pela Igreja Católica para
combater o protestantismo por meio da doutrinação e de punições que
iam desde a excomunhão até mesmo a tortura e a morte. Além do cená-
rio – um tanto quanto desfavorável para quem viria a se tornar um dos
mais notáveis cientistas da época – a infância de Kepler foi marcada por
outras dificuldades: era debilitado por problemas de saúde e sua família,
de poucos recursos financeiros, era muito problemática – seu pai foi um
mercenário violento e sua mãe, acusada de bruxaria.

Após concluir com sucesso seus estudos nas escolas elementa-
res do ducado de Württemberg, Kepler decidiu seguir carreira religio-
sa, frequentando os seminários protestantes, de 1584 a 1589 (Mourão, 
2007). Sua personalidade jovem, como descreve Sagan (1982), desen-
volveu-se para ser um espelho dos contrastes da época: era introspec-
tivo, mas questionador; adorava e admirava os desígnios de Deus, mas 
também procurava compreender os mistérios por detrás da perfei-
ção divina. Assim, logo que foi aceito na prestigiosa Universidade de 
Tübingen, demonstrou profundo interesse e habilidade na Matemática 
e na Teologia e tomou conhecimento do sistema heliocêntrico proposto 
por Copérnico. Reconhecendo esse sistema como matematicamente su-
perior, Kepler logo passou a adotá-lo como base para sua busca pessoal 
da perfeição nos céus.
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Para Kepler, a busca pela compreensão da perfeição divi-
na tomou forma em 1595, quando lecionava matemática em Graz, na 
Áustria. Em meio a uma de suas aulas, teve a ideia de relacionar as 
órbitas dos seis planetas até então conhecidos - Mercúrio, Vênus, Terra, 
Marte, Júpiter e Saturno - com os cinco sólidos platônicos regulares. 
Assim, imaginou que as órbitas dos planetas fossem círculos perfeitos 
e as distâncias entre eles determinadas pela proporção dos sólidos re-
gulares, como se estes estivessem intercalados entre as órbitas (Oliveira 
Filho & Saraiva, 2004).

Ilustração 21.4 – Modelo sólido de Kepler e os sólidos regulares.

Fonte: Johannes Kepler. Modelo sólido platônico de Kepler do sistema solar. 
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KeplerSolarSystem.

gif ?uselang=pt-br>. Acessado em: 01 de maio de 2017.
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Kepler publicou suas ideias em 1597, no livro intitulado 
Mysterium Cosmographicum. Mesmo fascinado pela convicção de ter 
desvendado o mistério dos céus, ele sabia que era necessário testar 
seu modelo das órbitas planetárias com dados empíricos. Aceitou, 
então, trabalhar para Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos ob-
servacionais da época, na esperança de ter acesso à sua vasta coleção 
de dados astronômicos. Quando conseguiu analisar os arquivos de 
Brahe, percebeu que os dados não concordavam com as previsões de 
seu modelo: as posições no céu onde Marte, por exemplo, havia sido 
observado nunca eram as posições que seu modelo previa (Oliveira 
Filho & Saraiva, 2004). Kepler então resolveu fazer frente a essa di-
ficuldade: em vez de adequar os dados à sua teoria, decidiu que seria 
melhor abandonar seu modelo geométrico, com a ideia de perfeição 
nos céus, e reescrever uma nova teoria de movimentos planetários 
baseada não em suas suposições religiosas ou filosóficas, mas sim em 
fatos. Graças a esse ato de coragem, pôde analisar os dados sem ideias 
pré-concebidas e, mesmo assumindo algumas premissas que no futu-
ro se revelariam falsas, chegou a conclusões que se confirmaram anos 
depois (Zeilik & Gregory, 1998). São elas: 1) As órbitas planetárias 
são elipses, com o Sol ocupando um dos focos. Com isso, abandonou 
a ideia platônica de que os céus eram dominados pela perfeição das 
órbitas circulares; 2) A reta que une o Sol a um planeta varre áreas 
iguais em tempos iguais. Isso implica que, quando o planeta está mais 
próximo do Sol (periélio) ele se move mais rapidamente do que quan-
do está mais distante (afélio). Com a segunda lei, ele abandona a 
noção de movimentos uniformes para os planetas; 3) O quadrado do 
período orbital é proporcional ao cubo da distância média do planeta 
ao Sol. Quanto mais longe do Sol estiver a órbita de um planeta, mais 
lenta é sua velocidade orbital.

Essas conclusões, batizadas de Leis de Kepler, representa-
ram a vitória do racionalismo científico sobre o misticismo medieval, 
como resultado da busca de um homem pela verdadeira compreensão 
do universo.
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Galileu Galilei

Nascido em Fevereiro de 1564, na cidade de Pisa – Itália, 
Galileu Galilei foi um dos principais personagens na transição do geo-
centrismo de Ptolomeu para o heliocentrismo de Copérnico. Iniciou sua 
carreira acadêmica como aluno de medicina na Universidade de Pisa, 
mas não chegou a completar o curso, escolhendo dedicar-se à matemá-
tica. Durante algum tempo, Galileu ministrou aulas e palestras públi-
cas até que, em 1589, foi convidado a ensinar matemática na própria 
Universidade de Pisa. Em 1592 passou a lecionar na Universidade de 
Pádua, onde ficou até 1610. James (2004) menciona que Galileu foi 
um excelente professor e suas aulas sempre estavam repletas de alunos 
vindos de várias partes da Europa e que, além de suas atividades acadê-
micas, também gerenciava uma oficina de manufatura, onde produzia 
instrumentos científicos. Entre suas invenções encontram-se a balança 
hidrostática, uma bomba d’água movida a cavalos e um compasso geo-
métrico-militar (Oliveira Filho & Saraiva, 2004). Desde o início de sua 
carreira nota-se a importância que Galileu dava para a experimentação 
e para os dados empíricos, tornando-se assim um dos primeiros físicos 
teórico-experimentais de sua época (Gamow, 1988).

Sua importância para a Astronomia veio em 1609, quando cons-
truiu seu próprio telescópio, inspirado nas invenções holandesas para a 
navegação, utilizando-o para observar os astros no céu. Até então, todas 
as descrições astronômicas, inclusive os excelentes dados astrométri-
cos de Brahe, haviam sido feitas a olho nu, sem equipamentos ópticos. 
Com o simples ato de apontar uma luneta aos céus, Galileu deu início 
à Astronomia moderna. Entre suas observações estão: a) A Lua possuía 
relevo, sendo sua superfície esculpida por montanhas, planícies e crate-
ras. Esta observação refuta a noção platônica de que os corpos celestes 
eram perfeitos; b) Júpiter possuía quatro satélites principais (Io, Europa, 
Ganimedes e Calisto) que giravam ao seu redor. Obviamente, se existem 
corpos celestes orbitando Júpiter, significa que nem todos os objetos no 
céu giram em torno da Terra, como previa o modelo de Ptolomeu; c) 
Vênus possui fases, assim como a Lua. As fases de Vênus podem ser ex-
plicadas somente se o planeta girar em torno do Sol, nunca em torno da 
Terra (Chaisson & McMillan, 2013). Em 1610, Galileu publica suas des-
cobertas no Sidereus Nuncius, o primeiro de seus três livros mais influentes.
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A partir de então, Galileu estava convencido do modelo he-
liocêntrico, mesmo com os trabalhos de Copérnico incluídos no índice 
de livros proibidos da Inquisição. Em 1632, Galileu publica o Diálogo 
Sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo, um extenso compêndio de 
Astronomia e Física em que, entre outras coisas, defende o heliocen-
trismo de modo coloquial e acessível ao público, mostrando que o mo-
vimento da Terra ao redor do Sol não era algo fisicamente impossível 
(Hall, 1981). Chamando a atenção da Inquisição devido à repercussão 
do livro, Galileu é intimado a ir a Roma para ser julgado por heresia 
e, em junho de 1633, é condenado ao cárcere privado e proibido de 
publicar outros livros. Mesmo assim, em 1638 consegue enviar para pu-
blicação na Holanda, o Discurso Sobre Duas Novas Ciências, em que trata 
sobre o movimento dos corpos.

Ilustração 21.5 – Galileu e a Inquisição.

Fonte: Cristinao Banti. Galileu frente à Inquisição Romana, 1857. Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo_facing_the_Roman_Inquisition.

jpg>. Acessado em: 01 de maio de 2017.
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Excelente professor, matemático, físico teórico e experimental, 
Galileu merece seu lugar na História das Ciências, não só por sustentar 
o modelo heliocêntrico – tanto com evidências observacionais, como
pelo desenvolvimento teórico – como também por revolucionar a ma-
neira pela qual a Ciência era praticada. Ironicamente, somente em 1992
é que a Igreja Católica revogou sua condenação, aceitando oficialmente
o modelo copernicano de Universo e pondo fim à revolução ideológica
iniciada na Renascença.

Isaac Newton

De todos os grandes nomes que ilustram a história do pensa-
mento científico, poucos se igualam ao de Isaac Newton, para muitos 
considerado o maior cientista de todos os tempos. Isaac Newton nasceu 
na sede da fazenda paterna, próxima a Woolsthorpe, lugarejo situado no 
nordeste da Inglaterra, em 4 de janeiro de 1643. Nascido prematura-
mente e órfão, dado ao falecimento de seu pai três meses antes, ninguém 
acreditava que fosse viver (Valadares, 2003).

Valadares (2003) também registra que, em 5 de junho de 1661, 
Newton foi aceito no Trinity College, o principal colégio entre os que 
constituíam a Universidade de Cambridge. Nesse ambiente, ele aprendeu 
a pensar de modo rigoroso, por meio da filosofia aristotélica. Ali também 
leu as obras de René Descartes, cujos temas abordavam os movimentos dos 
planetas. Estimulado pelas ideias de Descartes, e inspirado pelas descober-
tas de Kepler, estabeleceu então um programa de pesquisa independente.

No terceiro quartel do séc. XVII, reuniam-se Robert Hooke, 
Edmund Halley e Sir Chistopher Wren, para discutir “sob que lei de 
força seguiria um planeta em órbita elíptica?” Era claro para eles, tendo 
em vista as Leis de Kepler, que o Sol deveria afetar, de um modo ou de 
outro, o movimento dos planetas. Visitado por Halley, em 1684, que lhe 
apresentou algumas questões sobre as discussões que os três promoviam, 
Newton recomeçou um trabalho sobre o assunto, fez grandes progressos 
sobre o tema, que culminou com os “Princípios Matemáticos da Filosofia 
da Natureza”, datado de 8 de maio de 1686, um dos maiores livros con-
cebidos pelo homem (Cohen, 1967).
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Ilustração 21.6 – A grande obra de Isaac Newton.

Fonte: Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza, 2008. Disponí-
vel em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NewtonsPrincipia.jpg >. 

Acessado em: 01 de maio de 2017.

Em sua obra, Newton descreve o movimento de um corpo sob 
o efeito de uma força central, mostrando a validade da Lei das Áreas
estabelecida por Kepler. Assim, o movimento dos corpos celestes inte-
grava-se, pela primeira vez, numa dinâmica precisa. Newton abriu ca-
minhos para outros pesquisadores que procuraram formular a mecâni-
ca newtoniana em bases matemáticas mais rigorosas e elegantes, o que
possibilitou a resolução de outros problemas que ele jamais imaginara
(Valadares, 2003). Enfim, o modelo heliocêntrico grego, proposto origi-
nalmente por Aristarco de Samos e, posteriormente, retomado e discu-
tido por Copérnico, Brahe, Kepler e Galileo se consolida, substituindo
de vez o engenhoso modelo geocêntrico de Ptolomeu.
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Considerações finais

Os estudos astronômicos remontam à antiguidade, com os babi-
lônicos e os egípcios. Na Grécia, com predomínio das concepções aristo-
télicas sobre o universo, a cosmologia tem seu destaque em Ptolomeu com 
seu modelo geocêntrico. Após estender suas fronteiras, com absorção da 
Grécia, no séc. V da era cristã, o Império Romano, que pouco contribuiu 
ao desenvolvimento da ciência, começa a ceder às invasões bárbaras.

A partir do séc. VII, a dominação árabe começa a suceder a 
romana. Assim, o mundo islâmico inicia a conquista da civilização, da 
filosofia e da ciência gregas e os trabalhos de Eudóxio e Aristóteles são 
por eles apurados. Tempos depois, com as investidas árabes na Europa 
e também com as tentativas de penetração da cristandade no Oriente 
Próximo, inicia-se a difusão da cultura grega islamizada. O Ocidente re-
toma então o contato com a cultura helênica, através dos árabes. Tendo 
permanecida no esquecimento, no Ocidente, por cerca de 800 anos, a 
obra de Ptolomeu foi traduzida para o árabe, estudada e preservada por 
eles e reintroduzida na Europa por volta do ano 900, a partir de quando 
passa a dominar a Astronomia ocidental.

Em 1543, Copérnico retoma a teoria heliocêntrica de Aristarco 
de Samos. A partir de então, num período aproximado de 200 anos, o 
modelo vai se alicerçando com as contribuições de brilhantes pensado-
res, tais como Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu 
Galilei. Esses pensadores deixaram à humanidade, como herança, a co-
ragem de terem desafiado as convicções religiosas que governavam uma 
época, bem como suas próprias convicções, para compreender o univer-
so de modo racional. Finalmente, o heliocentrismo se consolida com 
Isaac Newton, quando da elaboração de seu tratado sobre a Mecânica 
Clássica, que propiciou as explicações físicas sobre os movimentos dos 
corpos celestes.
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O movimento interdisciplinar da 
produção de conhecimento químico 

na época renascentista e suas 
potencialidades para se pensar processos 

formativos contemporâneos

Derval dos Santos Rosa85

Camila Petrucci dos Santos Rosa86

Há muitas centenas de anos, a natureza tem sido observada 
pela humanidade, sendo que as condições de produção de conhecimento 
sobre ela são sempre configuradas por contextos históricos. Para pro-
duzir artefatos que facilitassem a sua sobrevivência, a espécie humana 
passou a descobrir, pensar, inventar e produzir diferentes conhecimentos 
ao longo de sua história.

Neste capítulo, não nos apropriaremos de uma abordagem his-
toriográfica para dizer da produção de conhecimentos em Química, mas 
investiremos num conjunto de reflexões acerca de suas relações com as 
possibilidades de se pensar a interdisciplinaridade, tendo como referên-
cia a época renascentista.

Desde a Antiguidade, na busca de entender e explicar os fe-
nômenos naturais e as possíveis transformações da matéria, a história 
do conhecimento químico se constitui, de forma geral, de investigações 
de base empírica. Nesse sentido, buscamos aqui compreender alguns 
aspectos históricos que influenciaram a formação do pensamento quí-
mico, especificamente no período renascentista. Delimitando a época 
renascentista entre o final do século XIV até o XVI, estudos históricos 
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salientam a grande influência do pensamento deste período na origem 
dos conceitos científicos, inclusive nos químicos. Trata-se deum perío-
do de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, caracterizado 
por um intenso interesse intelectual e pela ampliação do ensino e seu 
acesso. A Antiguidade Clássica constituiu a principal influência que 
fundamentou o Renascimento, pois atuou como base filosófica para os 
movimentos humanistas, emergentes nessa época. O misticismo me-
dieval, colocado em questão por essa valorização da racionalização e do 
pensamento crítico na humanidade, entrou em desuso.

Paralelamente, a Reforma Protestante significou um movi-
mento importante que buscou diminuir o controle dogmático exercido 
pela Igreja Católica Romana. O pensamento escolástico, característico 
da época medieval e antes predominante na sociedade, foi colocado em 
questão, fazendo com que novas formas de compreensão sobre o mundo 
se estabelecessem. Segundo Chassot, essa mudança de pensamento na 
sociedade teve um caráter decisivo para “as conquistas do humanismo e 
das novas posturas ante a ciência, facilitando, sem dúvida, o surgimento 
de novas mentalidades” (Chassot, 1995, p. 67-68).

O humanismo se colocou em oposição à filosofia escolástica, 
questionando aspectos como a monarquia hereditária, seu autoritaris-
mo e até mesmo seu teocentrismo religioso, e colocando-se a favor do 
antropocentrismo. A racionalização e a busca por conhecimentos im-
pulsionados pelo humanismo colaboraram significantemente para o de-
senvolvimento do conhecimento químico.

Sabe-se que conhecimentos químicos contemporaneamente 
ditos “científicos” tiveram, muitas vezes, a contribuição do pensamen-
to árabe, mais especificamente com as práticas alquímicas, que podem 
ser consideradas como precursoras da Química. Segundo Chang, alguns 
historiadores da ciência sustentam que a palavra Química é originária 
da palavra grega Chemeia, que pode ser traduzida como “a arte de tra-
balhar os metais” (Chang, 1994). No entanto, nesta época há indícios 
na Europa, por meio de textos de origem árabe, do surgimento de ou-
tros e variados conceitos, dentre eles, o de álcali, inicialmente relaciona-
do com a sensação de ensaboamento (Atkins e Jones, 1999). Lemos e 
Santos (2011) afirmam que mesmo na Alquimia um foco de trabalho 
importante eram as técnicas de transmutação de materiais metálicos. 
Isso indica que esses estudos permitiram a conquista de conhecimentos 
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relacionados à obtenção e à purificação de metais que são encontrados 
na natureza na forma de minérios, o que induziu o desenvolvimento de 
técnicas como aquelas relacionadas com separação de misturas, contri-
buindo assim para o surgimento da metalurgia.

Ainda no século XVI, o alquimista e médico Paracelso (1493-
1541) fez relevantes contribuições com suas práticas de medicina, de-
dicando-se especialmente a investigações sobre os medicamentos, com 
uma abordagem evidentemente interdisciplinar. Neste período, práti-
cas médicas de natureza mágico-religiosa, usadas na Antiguidade, fo-
ram superadas. Havia um esforço para se romper com a ideia de que o 
adoecimento era resultante de forças sobrenaturais e de transgressões da 
natureza, seja de forma individual ou coletiva e, também, com a prática 
de tratamentos ritualísticos, usualmente liderados por feiticeiros, sacer-
dotes ou xamãs.

Paracelso percebeu relações entre o micro e o macrocosmo e 
visualizou uma composição mineral e orgânica da matéria, estabelecen-
do semelhanças entre processos químicos e vitais. Ao diagnosticar uma 
doença, Paracelso relacionava influências cósmicas e telúricas, entre as 
substâncias tóxicas e venenosas. Isso permitia ainda identificar a pre-
disposição dos organismos a reagirem na relação com os elementos do 
mundo (Barros, 2002).

De fato, estamos tratando de um contexto no qual o movimento 
de crescimento das cidades e o desenvolvimento das grandes navegações 
trouxeram também o agravamento da disseminação de doenças e epi-
demias que afetaram a sociedade. Paracelso, como médico e estudioso, 
colaborou para a cura de doenças, principalmente estabelecendo técnicas 
com o intuito de se ter um ambiente limpo, separando coisas “puras” 
das “não puras”, com métodos de assepsia. Seus estudos e suas proposi-
ções de técnicas contribuíram significativamente para uma ampliação da 
compreensão do sistema imunológico humano. Porto (1997) relaciona as 
contribuições do médico Paracelso, com práticas alquimistas:

Dando ênfase ao uso da alquimia (ou química) para o estudo 
da Natureza e também da medicina, Paracelso considerou a 
própria criação do Universo como um processo de separação 
alquímica empreendido por Deus; a partir de então, toda a 
Natureza também operaria quimicamente. O homem, visto 
por Paracelso como o microcosmo - ou seja, como a síntese 
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do Universo todo - também deveria ser estudado por meio da 
alquimia. Daí a importância atribuída por Paracelso aos cha-
mados remédios químicos (isto é, à preparação alquímica de 
medicamentos - especialmente minerais e metais), e às ana-
logias entre processos químicos e o funcionamento do corpo 
humano (1997, p. 570).

De uma maneira geral, no Renascimento científico, o experi-
mentalismo emergiu para fortalecer o rompimento com dogmas me-
dievais. Há um conjunto de transformações que ocorrem, decorrentes 
do pensamento humanista, dentre as quais destacamos a passagem do 
geocentrismo para o heliocentrismo como uma das mais contundentes, 
culminando com a condenação de Galileu pela Igreja Católica.

No mesmo sentido, por exemplo, os trabalhos de Leonardo 
da Vinci - hoje expostos e homenageados no Museu de Ciência e 
Tecnologia de Milão - desenvolveram-se nas áreas de hidrostática, as-
tronomia, aeronáutica, anatomia, engenharia civil, botânica, zoologia, 
geologia, geometria, hidrodinâmica, física, engenharia mecânica e de es-
tudos sobre o corpo humano e sua fisiologia. Da Vinci é um dos grandes 
expoentes do pensamento científico renascentista que se constitui pela 
via interdisciplinar, articulando diferentes temáticas, saberes e técnicas, 
sem se restringir demasiadamente a alguma especialização.

O período renascentista se evidencia como um tempo de emer-
gência e fortalecimento de campos científicos interdisciplinares, o que 
sem dúvida, acreditamos ser bastante inspirador para se pensar proces-
sos de formação profissional contemporâneos.

No que se refere ao desenvolvimento científico do pensamento 
químico, é nesse período também que seu avanço parece se estabelecer a 
partir de três aspectos: a) a observação focada no fenômeno ou experi-
mento; b) a representação constituída linguagem científica, que compõe 
o pensamento químico; c) a interpretação, que implica no desenvolvi-
mento de teorias e conceitos (Chang,1994).

No entanto, a partir do século XVII, com a emergência da 
Idade Moderna, a busca pela especialização se exacerbou como um 
movimento de racionalização dos conhecimentos empíricos. Cientistas 
como Boyle, por exemplo, marcaram este século, articulando excelen-
tes resultados experimentais com leis racionais. Em sua publicação de 
1661, The Sceptical Chymist, divulgaram-se os primeiros princípios bá-
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sicos da química. Neste livro, publicou a sua hipótese de que a matéria 
seria constituída de átomos e grupos de átomos em movimento. Essa 
contribuição muito marcante, pois se contrapunha à teoria dos quatro 
elementos (ar, terra, fogo e água) (Bensaude-Vicent & Stengers, 1997).

Ainda discutindo o desenvolvimento desta ciência europeia, os 
experimentos de Boyle contribuíram significativamente para os estudos 
de Lavoisier, químico bastante conhecido, por sua proposição em rela-
ção à conservação da matéria (Bensaude-Vicent & Stengers, 1997).

Nesse sentido, examinando os conhecimentos químicos produ-
zidos na Idade Moderna, percebemos indícios importantes da ocorrên-
cia de especialização nas suas condições de produção. As leis racionais 
da Física e da Química passam a se tornar preponderantes na validação 
do conhecimento científico, alcançando um status extremamente valo-
rizado. Por outro lado, os estudos mais articulados, aplicados e interdis-
ciplinares parecem ter perdido um pouco de sua força, mais pujante na 
época renascentista.

Na compreensão de questões complexas e inovadoras, as obras 
de estudiosos como Paracelso e Da Vinci são inspiradoras e instigan-
tes. Destacam-se nelas, seu caráter eminentemente interdisciplinar, que 
busca em diferentes campos epistemológicos respostas para a proposi-
ções teóricas e para o desenvolvimento de técnicas.

Torna-se assim relevante o pressuposto que há a necessidade 
de multiplicação de aportes teórico metodológicos sobre novas temáti-
cas que, em algum momento, serão convergentes, em busca de interfaces 
e conexões entre a experimentação e as teorizações em diferentes cam-
pos do conhecimento.

Tal abordagem integrada permite a viabilização de alternativas 
designadas como interdisciplinares (Sousa-Santos & Almeida-Filho, 
2008). Com essas considerações, Almeida Filho (2014) defende a ideia 
de que ainda há sentidos e modalidades na interdisciplinaridade, à me-
dida que se compatibilizam múltiplas abordagens, oriundas de distintos 
campos disciplinares, na produção de novos conhecimentos.



370

Considerações Finais

Como considerações finais, destacamos a importância de recu-
perarmos e refletirmos sobre alguns aspectos da história da química, com 
especial ênfase em suas rupturas e não linearidades. Defendemos aqui a 
ideia de que o período renascentista, marcado por um espírito científico 
aberto às diferentes epistemes, ofereceu ao desenvolvimento humano um 
conjunto de soluções criativas e significativas em prol da vida.

Mesmo que reafirmemos disciplinarmente a importância da 
Química como ciência e como campo de produção tecnológica, as pro-
vocações em torno das questões interdisciplinares e o desenvolvimento 
de trabalho articulado, compatibilizando diferentes epistemes, nos pa-
recem uma perspectiva bastante promissora para se pensar processos 
formativos na contemporaneidade.
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Revoluções científicas renascentistas: 
estudos anatômicos, coleções de seres 

vivos e a origem da vida

Ana Cristina Gobbo César87

Renascimento e as revoluções científicas

O termo Renascimento, cunhado por Giorgio Vasari (1511-
1574 d.C.), define a revolução científica e artística ocorrida na Europa, 
principalmente na Itália, entre os séculos XIV e XVI (Scliar, 2008). Para 
Costa (2004, p. 39), o período do Renascimento “representa não apenas 
o reviver de um momento áureo da antiguidade, mas uma renovação da
consciência humana”. O renascer dos estudos escolásticos nas universi-
dades italianas foi um dos fatores que contribuíram com a evolução do
pensamento humanista (Skinner, 2003), ou seja, o ser humano era con-
siderado o centro do universo, sendo dotado de capacidade quase divina
de criar, aproximando-se de Deus. Com a mudança, de mentalidade, ,
as pessoas visavam a realização pessoal, participando ativamente da vida
social e de atividades que possibilitassem acesso à cultura e ao domínio
de várias habilidades (Scliar, 2008).

O Renascimento é marcado pela emergência das revoluções 
científicas e vários homens dotados de grande conhecimento e habili-
dades deram suas contribuições naquele período. Por exemplo, Nicolau 
Copérnico (1473-1543 d.C.) defendeu a teoria heliocêntrica, a qual de-
finia que o Sol era o centro do universo, ao invés da Terra. A partir de 
tal descoberta, os cálculos das órbitas tornaram-se mais simples. A es-
quematização dos planetas com órbitas elípticas ao redor do Sol foi de-

87  Ana Cristina Gobbo César é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo – IFSP - Campus Bragança Paulista. Graduada em Biologia, Mestra e 
Doutora em Genética. E-mail: anagobbo@ifsp.edu.br
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senvolvida por Johannes Kepler (1571-1630 d.C.), que posteriormente 
postulou as três leis que hoje levam seu nome. O inventor do telescópio, 
Galileu Galilei (1564-1642 d.C.), verificou a existência de luas ao redor 
de Júpiter. Galileu foi um dos primeiros cientistas da época renascen-
tista a defender e aplicar o método científico, realizando experimentos 
planejados e utilizando instrumentos de medição (Medeiros, 2012).

Ilustração 23.1 – Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei.

Fonte: commons.wikimedia.org, www.britannica.com, yellowsolarsystem.wordpress.
com. Acesso em: 26 mar 2016

As leis da inércia, da força, da ação-reação e da gravitação, uni-
ficando a força com a matéria, foram desenvolvidas por Isaac Newton 
(1643-1727 d.C.), explicando as transformações dos movimentos e a 
atração entre os corpos. Já Blaise Pascal (1623-1662 d.C.), seguidor 
das ideias de Galileu, contribuiu com a teoria das probabilidades, da 
geometria projetiva e da mecânica dos fluidos. O cálculo moderno foi 
desenvolvido por Gottfried Leibniz (1646-1716 d.C.), que criou o ter-
mo “função” para descrever o comportamento de uma quantidade ao 
longo de uma curva. Leibniz e Pascal são considerados os precursores da 
computação moderna, pois ambos desenvolveram máquinas de calcular 
(Medeiros, 2012).
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Ilustração 23.2 – Isaac Newton, Blaise Pascal e Gottfried Leibniz.

Fonte: www.flickr.com, es.slideshare.net, www.depts.ttu.edu. Acesso em: 26 mar 
2016.

Estes homens da ciência tinham a crença no determinismo dos 
fenômenos da natureza, ou seja, conhecendo as condições iniciais de um 
fenômeno, poder-se-ia prever completamente os eventos futuros. Esta 
ideia foi defendida por Pierre Simon de Laplace (1749-1827 d.C.).

Ilustração 23.3 – Pierre Simon de Laplace e René Descartes.

Fonte: hipertextual.com, www.vebidoo.de. Acesso em: 26 mar 2016.
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Já René Descartes (1596-1650 d.C.) aperfeiçoou o método 
científico, desconsiderando as percepções sensoriais, considerando-
-as como fonte de incertezas e estabelecendo como verdade única a
existência de pensamentos. Até os dias de hoje é lembrado pela frase
“Penso, logo existo”. Ao propor as coordenadas cartesianas, Descartes
contribuiu decisivamente para o desabrochar da Matemática. Ele tam-
bém foi responsável pela separação entre matéria e espírito, afirmando
que a “mente” poderia existir sem o “corpo”, e o “corpo” sem a “mente”
(Medeiros, 2012).

O renascer dos estudos anatômicos

A época do Renascimento também é reconhecida pela redes-
coberta da anatomia humana. Isto porque, desde 1315, a dissecação de 
cadáveres era realizada em Bolonha (Itália), mas somente em 1407 po-
de-se encontrar em Paris (França) a primeira menção a respeito do as-
sunto. A insatisfação dos estudantes renascentistas com as raras aulas de 
anatomia incentivou a prática clandestina da dissecação de cadáveres. 
Os mesmos passaram a recorrer à profanação de defuntos enterrados 
nos cemitérios, sem se importarem com o grau de decomposição dos 
corpos (Daumas et al., 1960).

Dentre os envolvidos com as pesquisas anatômicas destacam-
-se Bartolomeu Eustachi (1514-1574 d.C.), que investigou as estruturas
do, ouvido humano; Gabriele Falloppio (1523-1562 d.C.), que com-
provou a presença dos ovidutos conhecidos como trompas de Falópio;
Miguel Servet (1511-1553 d.C.) e William Harvey (1578-1657 d.C.),
que desvendaram os segredos da circulação sanguínea. É importante res-
saltar que grandes artistas, como Leonardo da Vinci (1452-1519 d.C.) e
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564 d.C.) rivali-
zavam ou colaboravam com os médicos (Daumas et al., 1960).

Assim, os estudos realizados nos laboratórios e universidades gi-
ravam em torno principalmente da área médica e a dissecação de cadáve-
res, ou seja, eram essencialmente anatômicos e descritivos. Segundo Hall 
(1988), várias macroestruturas e funções gerais do corpo humano explica-
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das por Claudius Galenus (129-201 d.C.) e seus discípulos foram reava-
liadas por influência da nova forma de pensar dos renascentistas. O foco 
laboratorial era aproximar do fenômeno natural, examiná-lo com mais 
detalhes e descrevê-lo em minúcias (Nascimento Júnior & Souza, 2012).

O professor da Universidade de Pádua, Andreas Vesalius (1514-
1564 d.C.), foi considerado o fundador da anatomia humana moderna. 
Sua obra-prima De Humani Corporis Fabrica (Vesalius, 1543) constitui 
o primeiro tratado moderno de anatomia humana, apresentando rigor
científico e clareza de ideias, além de ser considerado como a obra de
anatomia mais significativa da renascença (Romero, 2007). Vesalius
tentou resolver uma das questões mais inquietantes da fisiologia desde
Galenus, os supostos canais do coração que ligam o aurículo e o ventrí-
culo. Mas não obteve sucesso no seu intento. Apesar de concordar com
o proposto por Galenus na publicação da primeira edição do seu livro
De Humani Corporis Fabrica (1543), na segunda edição do mesmo livro
(1555), o autor escreveu que não via como o sangue podia passar através
do septo interventricular (Bedrikow & Golin, 2000).

William Harvey construiu seus experimentos sobre a circula-
ção do sangue a partir dos trabalhos pré-existentes de Andreas Vesalius 
(1514-1564 d.C.) e Hieronymous Fabricius (1537-1619 d.C.). Em 
1628, Harvey publicou na Feira do Livro de Frankfurt um estudo ana-
tômico sobre o movimento do coração e do sangue nos animais, o qual 
ficou conhecido como De Motu Cordis. Este estudo permitiu o nasci-
mento da moderna investigação e experimentação, negando a concepção 
essencialmente galênica aceita até então, contudo obedecendo os princí-
pios de Harvey, de ver por si mesmo e “não dos princípios de filósofos, 
mas a partir do tecido da Natureza.” (Mckechnie & Robertson, 2002).

Harvey desprezou a hipótese corrente definida por Claudius 
Galenus (129-201 d.C.) que as artérias continham uma mistura de san-
gue e ar e propôs o caráter cíclico da circulação sanguínea, com o coração 
funcionando como uma bomba. Ele demonstrou, através de observação 
direta da circulação em animais de laboratório, que o sangue proveniente 
do ventrículo direito seguia pela artéria pulmonar em direção aos pul-
mões e retornava ao coração através das veias pulmonares. Estas desco-
bertas influenciaram as técnicas cirúrgicas em humanos e outros animais 
e colaboraram com descobertas importantes nos setores da anatomia, da 
fisiologia e da patologia (Rebollo, 2002), enterrando definitivamente a 
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teoria da presença de poros interventriculares. Somente a partir do tra-
balho de Harvey a experimentação se tornou condição indispensável à 
investigação fisiológica, ou seja, conhecer o organismo para tentar des-
cobrir os desvios de suas funções (Nascimento Júnior & Souza, 2012).

Ilustração 23.4 – William Harvey e válvulas em antebraço em Exercitatio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (Harvey, 1628).

Fonte: agora.qc.ca, www.nachtkabarett.com. Acesso em: 26 mar 2016.

Descartes foi um dos grandes defensores das ideias de Harvey 
(Senet, 1964). Para o eminente mecanicista, a explicação do funciona-
mento do corpo de Harvey era uma proposta inovadora, não necessi-
tando utilizar de nada referente à alma ou outras faculdades ocultas. 
Os pesquisadores contemporâneos como Hall (1988) e Pinto (2009) 
enfatizaram as diferenças entre o pensamento dos dois renascentistas, 
sendo que Harvey entendia que o sangue era possuidor de um fluído 
vital. Já Descartes eliminou completamente a interpretação assumida, 
colocando-a a serviço de sua filosofia mecanicista.



379

Redescoberta da natureza e dos seres vivos

Na visão de mundo proposta por Aristóteles (384 - 322 a.C.), a 
natureza apresentava-se como algo animado e vivo, e as espécies prosse-
guiam com a realização de seus processos naturais. Já na Idade Média, o 
homem era subserviente a Deus e a natureza era considerada algo divino 
( Junqueira & Kindel, 2009).

Por isso, no período renascentista não somente as ciências mé-
dicas se desenvolveram, mas também os registros dos fatos da natureza 
realizados pela área de conhecimento denominada História Natural, os 
quais passaram a ser reconhecidos nas últimas décadas de 1400. Nesta 
época foram realizadas as primeiras impressões e reedições dos escri-
tos zoológicos de Aristóteles (384-322 a.C.) (Donado, 1990), do De 
plantis de seu discípulo Teofrasto de Eresos (381-276 a.C.), da Materia 
Medica de Pedanius Dioscorides (40-90 d.C.) e particularmente da obra 
de Caio Plínio, o Velho (23-79 d.C.) que determinou fortemente a tra-
dição humanista do Renascimento (Lopes, 2005).

Entretanto, os renascentistas consideravam que as sucessivas 
traduções e cópias dos clássicos deterioravam suas verdades e a única 
maneira de retomar sua autoridade seria recorrendo à comprovação di-
reta na natureza. No século XVI, a observação direta da natureza cresceu 
e apresentou grande expressão entre os historiadores naturais. As áreas 
da botânica e a zoologia tiveram seus textos clássicos confrontados com 
a observação direta, o que foi necessário para definir e comparar as des-
crições originais de animais e plantas atuais com as antigas denomina-
ções (Lopes, 2005).

A partir do século XVI, a revolução científica foi acompanhada 
pelo surgimento de várias outras ciências, entre as quais se incluíam as 
ciências históricas, as ciências humanas e, em particular, isto foi ver-
dadeiro para as pesquisas que seriam depois agrupadas e denominadas 
como biologia (Mayr, 2011). Ocorreram também mudanças na forma 
de compreensão dos organismos vivos, além da espécie humana, o que 
permitiu avanços principalmente no âmbito da anatomia e fisiologia. O 
aumento da atividade científica e divulgação das descobertas aconteceu 
com o surgimento dos jardins botânicos, a organização de expedições e 
do material trazido do novo mundo para fins estratégicos, econômicos e 
geopolíticos (Amazonas, 2009).
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As primeiras coleções surgiram no século XVI, como primór-
dios dos Museus de História Natural (Bragança Gil, 1988), pois a re-
volução cultural renascentista deu início à constituição destas coleções. 
Elas deram origem aos denominados Gabinetes renascentistas, os quais 
foram consolidados ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. Alguns 
dos aspectos básicos do perfil dessas instituições está presente nos mu-
seus modernos e contemporâneos (Lopes, 1997). Até meados do século 
XVIII, estes Gabinetes de Curiosidades destinavam-se ao estudo de es-
pécimes e de objetos excepcionais, os quais eram mostrados para apenas 
pequenos círculos de curiosos e, somente mais tarde, foram inseridos em 
grandes coleções (Marandino, 2009).

Aos poucos os antigos Gabinetes de Curiosidades foram sendo 
substituídos pelos museus científicos e isto pode ser observado através 
da transformação na forma de apresentação das coleções. No período do 
Renascimento ocorreu um processo progressivo de mudança de atitude 
com relação à natureza, que constitui o fundamento cultural do cole-
cionismo moderno. Assim, objetos como chifres de unicórnio, dentro 
de uma concepção medieval, são incorporados às coleções pela sua con-
dição de peça excepcional, testemunho do mundo natural. Aos poucos, 
tais peças são banidas das coleções, sendo substituídas por outras repre-
sentativas de séries, de estruturas ou de funções orgânicas, pois a nova 
curiosidade científica não se detém mais naquilo que é único e estranho, 
mas no que é exemplar (Kury & Camenietzki, 1997).

O processo de transformação dos museus trouxe mudanças 
na forma de preparar os materiais coletados para exposição. Os na-
turalistas passaram a aplicar técnicas como a de empalhar animais, 
herborizar plantas, etiquetar espécies, identificá-las e retratar por meio 
de desenhos ricos em detalhes aquilo que não podia ser transportado 
ou domesticado. Isto acabou gerando a oportunidade de zoólogos e 
botânicos dos museus de História Natural viajarem pelos continentes 
(Marandino, 2009).
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Ilustração 23.5 – Rinoceronte numa xilogravura de 
Albrecht Dürer - de 1515.

Fonte: Costa (2006)

Essas novas perspectivas garantiram que espécies perigosas e 
distantes no tempo e espaço do grande público pudessem ser contem-
pladas, o que caracterizou o início da ciência e reforçou o papel dos 
museus nesse processo (Lopes, 1997).

Este estilo de pensamento biológico descritivo que imperava 
na época renascentista se caracterizava pela tentativa dos naturalistas de 
descrever as características dos seres vivos e, assim, organizá-los em gru-
pos (Bertoni, 2007). A descrição implicava no envolvimento de toda a 
expressão da natureza imutável, fixista e contemplativa e não somente a 
tentativa de organização dos seres vivos a partir de características estru-
turais, anatômicas e comportamentais (Bertoni & Asinelli-Luz, 2010). 

Entretanto, em meio ao mesmo momento histórico, surge ou-
tro estilo, o pensamento biológico mecanicista que propõe um método 
científico para compreender os fenômenos da natureza. A evidência do 
método indutivo como forma de investigação, controle e sistematização 
contribuiu para uma nova forma de pensar o fenômeno vida, comparan-
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do o funcionamento do corpo humano ao de uma máquina. Arrebatando 
vários adeptos, o estilo mecanicista fortaleceu suas proposições e isto co-
laborou com o surgimento de questionamentos sobre a origem da vida, 
por conta das ideias sobre a biogênese (Bertoni & Asinelli-Luz, 2010).

Algumas concepções sobre a origem da vida 
durante o Renascimento

Sobre a origem dos seres vivos imperava, no período renascen-
tista, a ideia aristotélico-escolástica da geração espontânea (Coutinho, 
2005), isto é, do nascimento de seres vivos a partir da matéria bruta. 
A doutrina da geração espontânea, também denominada por Thomas 
Henry Huxley (1825-1895 d.C.) como a biogênese, originou-se na 
Antiguidade, continuou a ser aceita durante a Idade Média e durou até 
os tempos modernos (Maccartney, 1920).

Entre os defensores desta doutrina destacavam-se Aristóteles 
(384-322 a.C.), Teofrasto de Eresos (381-276 a.C.), Caio Plínio (23-79 
d.C.), Plutarco Lucius Mestrius (46-126 d.C.), Tito Lucrécio Caro (99-
55 a.C.), Avicena (980-1037 d.C.), Girolamo Fracastoro (1478-1553
d.C.), Athanasius Kircher (1602-1680 d.C.), desde a Antiguidade até o
século XVII (Martins & Martins, 1989).

Grandes médicos, como Girolamo Cardano (1501-1576 d.C.), 
Ambrósio Paré (1517-1590 d.C.), Francis Bacon (1561-1626 d.C.), 
Adriaan van der Spieghel (1578-1625 d.C.) e William Harvey (1578-
1657) a aceitavam naturalmente (Menezes, 1992), sustentando a ideia 
da existência de um princípio vital na explicação da origem dos seres 
vivos. Descartes e demais pensadores mecanicistas, apesar de não con-
cordarem com a ideia do princípio vital, aceitavam a teoria da geração 
espontânea como explicação para a origem dos seres vivos (Zaia, 2003).

Para os antigos gregos, a origem de algumas vespas era relacio-
nada às carcaças de grandes animais como cavalos ou mulas e as abelhas 
eram geradas nos órgãos em putrefação do boi. Assim, os bois eram 
deliberadamente mortos para proporcionar um lugar de reprodução de 
abelhas. Esta crença foi satisfatoriamente explicada mais tarde como 
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decorrente da confusão entre abelhas e moscas de aspecto parecido. As 
moscas apresentam forma e hábitos semelhantes aos das abelhas e, por-
tanto, podem ter sido confundidas pelos observadores, devido ao seu 
hábito de oviposição e reprodução em carcaças de animais de grande 
porte (Almeida & Magalhães, 2010).

O médico Johann Baptista van Helmont (1580-1644 d.C.), um 
dos defensores da geração espontânea, propôs a geração de camundongos 
a partir de roupas com suor e trigo. Entretanto, seus resultados foram 
obtidos a partir de um experimento com falhas metodológicas, tendo em 
vista que os frascos contendo o alimento estavam abertos, o que justifica-
ria a presença dos animais atraídos pela comida (Zaia, 2003).

Somente a partir do século XVII, a geração espontânea passou a 
ser questionada e os experimentos desenvolvidos pelo italiano Francesco 
Redi (1626-1697 d.C.) contribuíram com a perda de credibilidade na 
abiogênese (Ouverney, 2015).

Considerações finais

O período renascentista foi marcado pelo desenvolvimento ar-
tístico e cultural com reflexos da cultura grega, islâmica e oriental (Reale 
& Antiseri, 2004). O conhecimento no século XVI era constituído pela 
união do saber da razão e da herança cultural, esta última baseada nos 
poderes das autoridades e na redescoberta de textos antigos (Foucault, 
1992). O principal recurso metodológico e teórico usado para descrever 
e classificar os seres vivos era a semelhança e, por meio desta, o conheci-
mento foi organizado e disponibilizado, apresentando um papel funda-
mental na construção do saber ocidental (Santos, 2008).

Neste momento histórico para a civilização humana, os pes-
quisadores conhecidos como virtuosos podiam ter o ofício de naturalista 
ou de compilador, pois a forma de estudar a natureza empregava a mes-
ma forma de saber (Foucault, 1992). Para lidar com o mundo natural era 
necessário observar e recolher tudo o que fora contado pela natureza e 
pelos homens e pelas tradições a respeito da espécie em questão, seja o 
homem, outro animal ou planta (Santos, 2008).
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Assim, a dissecação de cadáveres para estudo do corpo huma-
no, o desenvolvimento da fisiologia graças à descoberta da circulação do 
sangue, a descrição e organização dos seres vivos e as discussões sobre 
a origem da vida constituíram alguns dos fatos transcorridos durante 
o período do Renascimento que contribuíram com o desenvolvimento
e aperfeiçoamento do método experimental, colaborando efetivamente
para a ascensão da ciência moderna.
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A farmacologia no período renascentista

Patrícia Mattiazzo Pantano88

Patrícia Moriguchi 89

Introdução

A palavra farmacologia designa o ramo das ciências da saúde 
que estuda as propriedades químicas dos medicamentos, suas respectivas 
classificações e como as substâncias químicas interagem com os sistemas 
biológicos. O termo é derivado de pharmakon, de origem grega, que 
apresenta vários significados, desde uma substância de uso terapêutico 
até veneno, com caráter místico ou sobrenatural. O campo da farmaco-
logia abrange a composição de medicamentos, suas propriedades, inte-
rações, toxicologia e efeitos desejáveis que podem ser usados no trata-
mento de doenças. Com suas fases rudimentar, empírica e científica, a 
farmacologia caminhou ao longo do tempo, atravessando os séculos, até 
chegar até nós.

A utilização de produtos naturais para fins medicinais prati-
camente nasceu com a humanidade, ou seja, a busca por tratamentos e 
cura de doenças é tão antiga quanto a própria história do homem. Vários 
autores, entre os quais Cabral e Pita (2015), registram em seus estudos 
que há milhares de anos o homem, para curar doenças e ferimentos, uti-
lizava práticas mágico-religiosas e preparava “medicamentos” com pro-
dutos naturais. Desde há muito tempo o homo sapiens faz uso das pro-
priedades biológicas de substâncias químicas exógenas, utilizando plan-
tas em chás de origem vegetal visando à cura de alguma enfermidade, ou 
em seus rituais e festividades (Barreiro, 2001). Segundo Dias (2005, p. 
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7), “O emprego para fins curativos de plantas e de substâncias de origem 
animal data, de acordo com vários antropólogos, do Paleolítico ou idade 
da pedra lascada, o primeiro dos três grandes períodos em que se subdi-
vide a idade da pedra [...]”. Ainda sobre esse tema, Luengo (2005, p. 64) 
assinala que: “Na pré-história, o homem parecia agir instintivamente, 
como os animais, no tratamento de suas enfermidades. Assim, é comum 
encontrar pinturas rupestres de homens das cavernas lambendo suas fe-
ridas, ou bebendo muita água e ficando nas proximidades de fogueiras 
quando se tinha febre”.

Há vários indícios do uso de plantas medicinais e tóxicas que fo-
ram utilizadas pelas civilizações mais antigas – desde 4.000 a.C., sendo essa 
prática considerada uma das mais remotas na cura, prevenção e tratamento 
de doenças (Andrade; Cardoso; Bastos, 2007). Posteriormente, muitos efei-
tos proporcionados pelas plantas utilizadas foram estudados, para que as 
substâncias ativas e responsáveis pelo efeito de cura pudessem ser compre-
endidas e aplicadas em usos farmacológicos na sociedade moderna.

Primeiros tempos

Algumas das mais antigas fontes escritas da história farma-
cêutica são originárias das civilizações da Mesopotâmia e do Egito. São 
constituídas por tabuinhas de argila (Tábua de Nippur), onde se escrevia 
com estiletes. A mais antiga delas foi encontrada na Suméria, região ao 
sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, contendo quinze receitas 
medicinais. Textos religiosos, desenhos, múmias e, sobretudo, papiros, 
são fontes de informação sobre as substâncias medicinais usadas pelos 
egípcios. O Papiro de Ebers – 1550 a.C. – com mais de 20 metros de 
comprimento, é um exemplo; inclui referências a mais de 7.000 substân-
cias medicinais, compondo mais de 800 fórmulas (Dias, 2009).

O homem pré-histórico já conhecia os efeitos benéficos ou tó-
xicos de materiais de origem vegetal e animal, descritos na China e no 
Egito. Porém pouco se sabia e boa parte dos remédios tornava-se inútil 
na cura de algumas doenças, enquanto outros até eram prejudiciais. As 
tentativas fundamentavam-se na exploração da biologia e no contato 
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empírico com as doenças, não se recorrendo à experimentação e obser-
vação. A imaginação de épocas passadas baseava-se em ideias bizarras 
como, por exemplo, o excesso de bile ou sangue ser designado como o 
agente causador de doenças, ou então o uso de crendices, como apli-
car unguento à arma que causou o ferimento, benzimentos e assim por 
diante. O homem sempre procurou, com oferendas, sacrifícios e invo-
cações, acalmar a ira das divindades e delas obter complacência, alívio e 
cura de seus males. Ao mesmo tempo, porém, tentou encontrar na na-
tureza recursos para afastar as doenças e amenizar ou anular seus efeitos 
maléficos. Pode-se afirmar que 2.000 anos antes do aparecimento dos 
primeiros médicos gregos, já existia uma medicina egípcia organizada. 
A Medicina Tradicional Chinesa é conhecida desde 2.500 anos a. C. 
e utiliza predominantemente plantas medicinais para o tratamento de 
várias enfermidades que acometem os seres humanos até os dias atuais 
(Schenkel; Gosman; Petrovick, 2003).

Antiguidade Clássica

Talvez uma das plantas mais antigas empregadas pelo homem 
seja a Papaver somniferum, que originou o ópio, e que contém alcaloides 
e substâncias naturais de caráter básico, como a morfina. O ópio era 
conhecido das civilizações antigas, havendo relatos que confirmam seu 
uso desde 400 a.C. Galeno prescrevia o ópio para dores de cabeça, epi-
lepsia, asma, cólicas, febre e até mesmo para estados melancólicos. O uso 
do ópio foi vulgarizado principalmente por Paracelsus, no século XVI, 
como analgésico (Barreiro, 2001).

Na Antiguidade, Cláudio Galeno (131-200 d.C.), médico e fi-
lósofo romano de origem grega, considerado o “Pai da Farmácia”, foi o 
primeiro a sistematizar as matérias-primas necessárias à preparação dos 
medicamentos e a prepará-los como nunca antes havia sido feito. Ele 
concebia os medicamentos e a arte de prepará-los em função da teoria 
dos humores proveniente da Grécia Antiga, por Hipócrates (Cabral; 
Pita, 2015). Galeno divulgou o uso de extratos vegetais para a cura de 
diversos males, emprestando seu nome às formulações farmacêuticas 
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denominadas fórmulas galênicas (Barreiro, 2001).
A preservação dos conhecimentos adquiridos na antiguidade 

clássica, tanto grega quanto romana, foi feita pelos árabes, que também 
aumentaram o acervo de drogas. Além disso, eles são os precursores da 
farmácia galênica, pois empregavam várias técnicas e equipamentos para 
transformar matérias-primas vegetais, minerais e animais.

Medievo

No período medieval, a influência árabe fez-se sentir muito 
fortemente na Europa. Os árabes divulgaram as práticas alquímicas e 
eram defensores de uma farmácia voltada aos laboratórios. Também 
nesse período, há que se destacar a influência decisiva do cristianismo e 
dos conventos, pois neles havia hortos botânicos para cultivo de plantas 
medicinais e boticas para a preparação de medicamentos. Ainda nesse 
período, surgiram as primeiras autorizações para a arte de preparar os 
medicamentos nas boticas, ou seja, os estabelecimentos próprios para 
tal finalidade. Por último, deve-se registrar a fundação das primeiras 
Universidades (Cabral; Pita, 2015).

A presença da Igreja como fiel depositária do conhecimento 
científico na Idade Média foi de grande valia para as ciências da saúde, 
dentre elas a Farmácia. Praticada por monges e freiras nos mosteiros e 
conventos que proliferaram nesse período, teve preservado e até desen-
volvido o saber farmacêutico, oriundo das civilizações anteriores. Apesar 
disso, a Idade Média não foi uma época de avanços científicos. Os domí-
nios da ciência, da magia e da feitiçaria, frequentemente se confundiam, 
as plantas medicinais sendo vistas como plantas de origem diabólica.

Na Europa da Idade Média e do Renascimento, os cultos pra-
ticados por feiticeiras e mágicos estavam intimamente ligados ao con-
sumo de algumas plantas, como a beladona (Atropa belladona), o mei-
mendro (Hyosciamus niger) e a mandrágora, (Mandragora officinarum), 
de composição química semelhante que eram usadas para o preparo de 
unguentos que as bruxas passavam sobre a pele e a vassoura e que, su-
postamente, as faziam voar (Burreson, J.; Couteur L. P., 2006). Essas 
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substâncias de efeitos psicoativos alucinógenos, caracterizados por um 
estado de embriaguez, seguido de um sono profundo e acompanhado de 
amnésia, causavam delírios e, ao que parece, a sensação de levitação, ex-
plicando as viagens fantasiosas das supostas bruxas (Martinez; Almeida; 
Pinto, 2009).

O nome dado ao gênero Atropa vem de Atropos, uma das três 
parcas da mitologia grega, composta por Cloto, a tecelã, que tecia o fio 
da vida de todos os homens, do nascimento à morte; Laquesis, a parti-
lhadora, que determinava o tamanho do fio, estabelecendo a qualidade 
de vida que cabia a cada um; e Atropos, a inflexível, aquela a quem cabia 
cortar a corda ou o fio da vida, fazendo jus aos efeitos letais da ingestão 
de quantidades moderadas desta planta. A denominação belladona (be-
las mulheres) origina-se da prática comum entre as mulheres italianas 
da Idade Média, que pingavam nos olhos o sumo espremido das bagas 
pretas da planta para provocar a dilatação das pupilas, considerada si-
nônimo de beleza na época. Posteriormente, o principal componente 
da Atropa belladona, a atropina, foi, por muito tempo, a base de colírios 
usados em tratamentos oftalmológicos para causar midríase.

Outra espécie de importância histórica é a Hyosciamus niger, 
popularmente conhecida como meimendro ou belenho. Registros, como 
o Papiro de Ebers, indicam que esta planta era usada em poções medi-
camentosas cerca de 1500 anos a.C. para aliviar a dor e induzir estado
de total inconsciência. Na Grécia, o belenho era utilizado em envene-
namentos, nas manifestações de loucura e para proferir adivinhações.
Ramos da planta também eram deixados nos banheiros e sobre os ban-
cos de praças públicas para causar um efeito narcótico na população.
Enquanto descansavam nos bancos das praças, ao lado de intencionais
ramos do belenho esquecidos nos assentos, as pessoas, entorpecidas,
eram saqueadas (Mann, 1992).

Tomando como exemplo destas plantas utilizadas na Idade 
Média, sem dúvida a mandrágora foi o “fitoterápico” de uso da humani-
dade mais interessante da época. Nativa do Mediterrâneo, foi considera-
da uma planta mágica, com diversas virtudes. Referências à mandrágora 
retrocedem às sagradas escrituras e a antigos manuscritos orientais. A 
mandrágora tornou-se famosa na magia e na bruxaria devido aos seus 
efeitos narcóticos e pela forma estranha de sua raiz, cujo aspecto rami-
ficado e contorcido assemelha-se ao corpo humano, fato que colaborou 
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para seu consumo. De acordo com a Teoria da Assinatura dos Corpos, 
de Paracelso, estas raízes fariam bem para alma e para a saúde do corpo, 
devido a sua forma antropomórfica (Martinez; Almeida; Pinto, 2009).

A coleta da mandrágora era envolta em mistérios e crenças. 
Segundo a lenda, a planta crescia perto dos patíbulos, sobre a baba dos 
enforcados. Uma das crenças admitia que emitia gritos quando era ar-
rancada da terra, e era capaz de enlouquecer quem a arrancasse. Uma 
das maneiras de obtê-la consistia em prender a raiz na coleira de um cão 
faminto e açoitar o animal. Este, ao tentar a fuga, arrancava a raiz e caía 
morto (Martinez; Almeida; Pinto, 2009).

O mito que envolve a coleta da mandrágora foi descrito na 
obra “Romeu e Julieta”, de Shakespeare, e mais recentemente (1998) 
apresentado, por J. K. Rowling, no filme “Harry Potter e a Câmara 
Secreta”, ganhando espaço e difundindo o conhecimento acerca desta 
espécie, entre os adolescentes (Martinez; Almeida; Pinto, 2009).

A raiz da planta, rica em alcaloides venenosos, potencialmente 
sedativos e analgésicos, era também utilizada como afrodisíaco. Com 
quantidades suficientes de seu extrato, pode-se atingir um estado de 
torpor e obliteração, propriedades essas usadas em cirurgias (Luengo, 
2005). Aos seus frutos, também chamados de maçã do amor, creditava-
-se a fecundidade (Ramoutsaki; Askitopolou; Konsolaki, 2002), razão
do título “A Mandrágora” para uma famosa peça de teatro, escrita pelo
italiano Nicolau Maquiavel. A ideia de que a mandrágora tornava fe-
cundas as mulheres estéreis se espalhou de tal forma que os charlatães
da Idade Média procuravam preparar qualquer coisa como se fosse a
planta, para uso dessas mulheres supersticiosas. Em torno do tema gira a
história da peça teatral de Maquiavel (Martinez; Almeida; Pinto, 2009).

Renascimento

A chegada dos bizantinos à Itália, após a queda de Constantinopla 
em 1453, marca o início do Renascimento. Essa imigração trouxe junto 
com as pessoas manuscritos de ciência, medicina e outras áreas de saber, 
provocando uma enorme renovação do interesse pela cultura clássica, 
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em um movimento crescente que foi das letras e das artes à ciência e 
à tecnologia, impulsionado pela introdução dos caracteres móveis na 
imprensa, por Gutemberg, em 1454.

Durante o Renascimento, o velho conceito galênico dos 
odores e sabores das drogas como manifestação das qualidades dos 
medicamentos, e também o aperfeiçoamento das técnicas de destilação 
pelos árabes, levaram ao desenvolvimento do conceito de princípio ativo 
e ao aparecimento da química farmacêutica, proporcionando a obtenção 
de essências, nas quais o odor e o sabor da droga original encontravam-se 
concentrados, possibilitando a extração de um princípio ativo ou essência, 
que concentrasse as suas qualidades e ação terapêutica, eliminando os 
componentes supérfluos e aumentando o efeito farmacológico. A difusão 
das técnicas de destilação, expostas em livros como o Liber de arte des-
tilandi de Simplicibus (1500), de Hieronimus Brunschwig, popularizou 
a utilização de essências de especiarias e drogas aromáticas, chamadas 
vulgarmente de águas destiladas, como as essências, quinta-essências ou 
águas de canela (Dias, 2005).

Com a reforma religiosa, que trataria da cura das almas, muitos 
autores protestantes entenderam ser uma prioridade proceder à reforma 
da medicina, que trataria da cura dos corpos. Do ponto de vista teórico, 
a primeira tentativa de reforma radical do galenismo foi realizada por 
Paracelso, que anunciou que não ensinaria a partir dos autores clássicos, 
como Hipócrates ou Galeno, mas a partir da sua própria experiência 
(Dias, 2005).

Paracelso recusa a teoria humoral como paradigma explicativo 
da saúde e da doença, substituindo-a por uma filosofia natural de base 
química, onde os corpos vivos seriam compostos tanto de minerais como 
de espíritos astrais (essentia). Outra das ideias mestras de Paracelso con-
sistia na adesão à teoria das assinaturas, na qual um fruto com a forma 
de um coração teria a assinatura da sua utilidade para doenças cardíacas, 
ou outro com a forma de um fígado para as doenças hepáticas (Dias, 
2005).

A área que sofreu um importante impulso, proveniente das ar-
tes, foi a Anatomia, que, influenciada por pintores e escultores renascen-
tistas, como Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Miguelangelo e Rafael, 
resultou na publicação da mais importante obra, De Humani Corporis 
Fabrica, publicada em 1543, por Andreas Vesalius (Dias, 2005).
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Simultaneamente, o Renascimento viu o aparecer um novo 
tipo de literatura na área farmacêutica, uma literatura sobre plantas, que 
introduziu a necessidade do reconhecimento da até hoje denominada 
medicina natural, percebida através de textos e imagens (Dias, 2005). O 
primeiro livro sobre o tema foi o Herbarum vivae eicones, publicado em 
1530, pelo médico, botânico e teólogo protestante alemão Otto Brunfels 
No entanto, a obra mais importante deste movimento foi a de Leonhard 
Füchs, intitulada De historia stirpium, de 1542, onde se catalogou meio 
milhar de plantas, sendo a maior parte pertencente à flora alemã. A 
importância dada à botânica levou ao aparecimento de jardins botâni-
cos e cátedras universitárias dedicadas ao seu ensino. Jardins botânicos, 
destinados ao cultivo e estudo de plantas medicinais, surgiram em várias 
cidades italianas, alemãs, holandesas e francesas, tornando-se essenciais 
para o estudo e o fornecimento de espécies locais às farmácias, devida-
mente controladas, e, posteriormente, para o estudo e a aclimatação de 
espécies exóticas, provenientes do ultramar (Dias, 2005).

A expansão europeia pelo Oriente e pela América propiciou 
a chegada ao Velho continente de drogas desconhecidas, de grande 
interesse terapêutico e comercial.

O primeiro contributo europeu importante para o estudo mé-
dico e botânico das drogas orientais foi o Colóquio dos simples e drogas e 
coisas medicinais da Índia, publicado em 1563, pelo médico Garcia de 
Orta. Os Colóquios incluem 57 capítulos, onde se estuda um número 
aproximadamente igual de drogas orientais, principalmente de origem 
vegetal, como o aloés, o benjoim, a cânfora, a canafístula, o ópio, o rui-
barbo, os tamarindos e muitas outras, sendo esta obra considerada a 
primeira descrição rigorosa feita por um europeu da origem, caracterís-
ticas botânicas e propriedades terapêuticas de muitos fármacos orientais 
que, apesar de conhecidas anteriormente na Europa, o eram de maneira 
errada ou muito incompleta (Dias, 2005).

Contrariamente ao que acontecia com a oriental, a matéria mé-
dica americana era desconhecida na Europa, até a viagem de Colombo. 
O primeiro médico europeu a introduzir as drogas americanas na lite-
ratura especializada foi Nicolás Monardes, que publicou o Dos libros... 
cosas de nuestras Indias Occidentales que sirven al uso de Medicina (1565). 
Monardes descreveu as propriedades de várias drogas americanas, como 
a jalapa, o sassafrás, o guáiaco, a canafístula, a coca, o tabaco e as árvores 
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dos bálsamos do Peru e Tolu (Dias, 2005).
Com o evento das grandes navegações, a nosologia, ou seja, o 

ramo da medicina que estuda e classifica as doenças, renovou-se. Nas 
trilhas dos conquistadores e dos negociantes, lançaram-se os viajantes, 
os exploradores e também os missionários. No século XVI, o jesuíta 
Matteo Ricci abriu enfermarias em Catai (designação que se dava para 
o Norte da China), na Indonésia, onde os cirurgiões da Companhia das
Índias Orientais cuidaram dos habitantes das feitorias. Algumas do-
enças tropicais são descritas nos relatos de Filippo Sasseti, mercador
e literato. Em muitas regiões, a lepra foi encontrada. O escorbuto, es-
quecido desde as Cruzadas, reapareceu nos eventos marítimos. A sífilis
também se propagou pela Europa e América. No entanto, se essas aven-
turas longínquas levavam os males, o mesmo acontecia com os remédios
(Delaunay, 1960)

No final do século XVII, com recursos da observação e da expe-
rimentação, começou-se a substituir teorias da medicina, colocando-se 
em prática tais experiências com as plantas. Iniciou-se então o desen-
volvimento da Farmacologia. Como já registrado anteriormente, essa 
palavra vem do grego pharmakon, podendo ser definida como o estudo 
das substâncias que interagem com sistemas vivos por meio de processos 
químicos. Essas substâncias podem ser compostos químicos administra-
dos com o objetivo de obter-se um efeito terapêutico (Luengo, 2005).

Considerações finais

A procura do homem por tratamentos e cura de doenças é muito 
antiga; como dito anteriormente, tão antiga quanto sua própria história. 
Por milhares de anos os conhecimentos acumulados nessa longa trilha 
foram sendo aperfeiçoados e sistematizados. A farmacologia – em suas 
fases rudimentar, empírica e científica – se desenvolveu desde as civiliza-
ções antigas, passando pela Idade Média, até experimentar um significa-
tivo desenvolvimento no período renascentista. No cotidiano das práticas 
de saúde, a aplicação de princípios científicos desencadeou a descoberta 
de terapêuticas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas.

Por meio desse histórico, observamos a evolução dos fárma-
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cos, com diversas descobertas sobre sínteses de novos medicamentos, 
antissépticos etc. Essas descobertas foram de extrema importância para 
o avanço tecnológico, contribuindo assim para que, atualmente, os me-
dicamentos sejam utilizados de maneira correta, na dosagem certa, pre-
venindo e combatendo patologias diversas. Como resultado desse longo
processo, e com o advento da medicina científica, possibilitou-se um
aumento significativo da sobrevida humana.

Referências

ANDRADE, S. F.; CARDOSO, L. G.; BASTOS, J. K. Anti-inflamatory and 
antinociceptive activities of extract, fractions and populnoic acid from bark 
wood of Austroplenkia polpunea. Journal of Ethnopharmacology, v. 109, n. 
3, p. 464-471, 2007.
BARREIRO, J. E. Sobre a química dos remédios, fármacos e dos medicamen-
tos. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, n. 3, p. 4-9, maio 2001.
BURRESON, J.; COUTEU, L. P. Os botões de Napoleão: as 17 moléculas 
que mudaram a história. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
CABRAL, C.; PITA, J. R. Sinopse da História da Farmácia. Cronologia. 
Coimbra/POR: Cultrix, 2015.
DELAUNAY, P. A Ciência Moderna. O Renascimento. São Paulo: Difusão 
Europeia do Livro, 1960.
DIAS, J. P. S. A Farmácia e a História. Disponível em: <http://www.ff.ul.p t/
paginas/jpsdias/histfarm/index.html>. Acesso em: 11 mar 2017.
GERBER, R. Medicina vibracional: uma medicina para o futuro. São Paulo: 
CEIS20, 2015.
LUENGO, M. L. Uma revisão histórica dos principais acontecimentos da 
imunologia e da farmacologia na busca do entendimento e tratamento das do-
enças inflamatórias. Revista Eletrônica de Farmácia, v. 2 (2), p. 64-72, 2005.
MANN, J.; Murder, Magic and Medicine. Nova Iorque: Oxford University, 
1992.
MARTINEZ, S. T.; ALMEIDA, M. R.; PINTO, A. C. Alucinógenos na-
turais: um voo da Europa Medieval ao Brasil. Quim. Nova, vol. 32, n. 9, São 
Paulo, 2009.



397

RAMOUTSAKI, I. A.; ASKITOPOLOU, H.; KONSOLAKI, E. 
International Congress Series, 1242, 43, 2002.
SCHENKEL, E. P.; GOSMAN, G.; PETROVICK, P. R. Produtos de ori-
gem vegetal e o desenvolvimento de medicamentos. In: SIMÕES, C. M. O. 
et al. (Ed.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre: 
UFSC, 2003.



398



399

O fenômeno da informação e o ideal de 
um novo renascimento na universidade e 

nas ciências no século XXI

Fernando Rodrigues90

Desde os primórdios do pensamento no Ocidente, com Tales 
de Mileto, Pitágoras e tantos outros, colocou-se a questão sobre o que 
é a totalidade da realidade, bem como o problema do surgimento e ori-
gem do cosmos e de seu ordenamento, de sua lógica e regularidade in-
ternas. Igualmente antigo é o questionamento do ser humano acerca 
de si próprio, sobre aquilo que o define enquanto humano. Se a sua 
determinação enquanto filho da natureza, por um lado, não pode ser 
desconsiderada, a sua humanidade, por outro, é um indício de que existe, 
para esse mesmo ser humano, uma realidade outra, para a qual há mui-
tos nomes, tais como cultura, história, liberdade, espírito e pensamento. 
Assim, carregando consigo a marca da natureza em seu corpo e a marca 
da liberdade em seu pensamento, o ser humano é o ente que, desde 
sempre, pôde penetrar interrogativamente esse todo da realidade física, 
fazendo filosofia e fazendo ciência, precisamente porque lhe interessou 
questionar e compreender, poderíamos dizer parafraseando o título do 
livro de Max Scheler (1874-1928), a sua própria posição no interior do 
cosmos (Scheler, 2003).

Um dos períodos históricos em que esse mergulho investiga-
tivo mais se fez presente foi precisamente o Renascimento. Em seus 
Pensamentos, em especial no § 72 Sobre a desproporção do homem, Blaise 
Pascal (1623-1662) sintetizou as inquietações daquele período de ma-
neira bastante simples, ao indicar que o ser humano, considerado en-
quanto filho da natureza e habitante do cosmos, é “um nada em relação 

90  Fernando Rodrigues é Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
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400

ao infinito” e, ao mesmo tempo, “um tudo em relação ao nada, um ponto 
entre nada e tudo”, precisamente porque é capaz de pensar, de fazer 
filosofia e de produzir conhecimento (Pascal, 1999). O Renascimento 
e o Humanismo que lhe é próprio colocam novamente o ser humano, 
esse ponto entre nada e tudo, no centro da totalidade cósmica. E a be-
leza disso foi expressa no século XX, de modo muito especial, no pen-
samento de Martin Heidegger (1889-1947), em especial em seu livro 
Ser e tempo (1927), texto em que a existência humana é descrita como 
uma força ao mesmo tempo centrífuga e centrípeta de possibilidades de 
investigação, algo como um polo irradiador de onde todo o questiona-
mento brota e para onde, irremediavelmente, sempre acaba retornando 
(Heidegger, 2012).

O mesmo Martin Heidegger defendeu, aliás - ainda que por 
um curto período de tempo - que o pensar propriamente filosófico é 
“metafísico” por uma razão muito específica: trata-se de penetrar inter-
rogativamente a totalidade cósmica, perfurando a realidade, mas sempre 
de um modo tal a incluir o ser humano na própria interrogação. Dito 
de outro modo: é propriamente filosófica apenas a interrogação que, 
destinando-se a abarcar e a compreender a totalidade da realidade, ao 
mesmo tempo entende que o ser humano, único ente capaz de propor 
um questionamento desse tipo, é um membro dessa mesma totalidade, 
um filho seu, necessitando estar compreendido e incluído na investiga-
ção que interroga sobre a totalidade (Heidegger, 2003).

Enquanto estudava a obra de Gottfried W. Leibniz (1646-
1716), no final da década de 1920, Heidegger percebeu que a existência 
humana é, em muitos aspectos, um espelho da totalidade do mundo 
(Heidegger, 2007). A ideia é a de que a multiplicidade das determi-
nações que nos constituem são determinações mundanas, isto é, elas 
encontram o seu sentido na trama do mundo histórico de que somos 
uma parte. A existência humana não é um mero ponto material dispos-
to arbitrariamente no interior do cosmos, mas sim uma unidade real 
e vital que espelha e que reverbera a dinâmica própria de instauração 
e de constituição do mundo como um todo, a exemplo da mônada de 
Leibniz (Leibniz, 1952). Esse pensamento, de natureza metafísica, na 
medida em que discorre sobre a totalidade do ente e sobre o lugar pecu-
liar do ser humano em seu interior, oferece um caminho metodológico 
bastante interessante para uma reflexão, cada vez mais urgente, acerca 
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do que significa ser humano hoje, em pleno século XXI. Afinal, dando 
consequência a essas afirmações e tendo em vista a quase onipresença 
das tecnologias de informação e de comunicação (TIC, doravante) na cons-
tituição técnica planetária, cabe perguntar sobre os seus impactos sobre 
a conditio humana, isto é, cabe renovar a questão: o que significa ser hu-
mano na era da hiperconexão planetária?

Foi com intuito, precisamente, de responder a essa questão que 
a Comissão Europeia, órgão consultivo do Parlamento Europeu, organi-
zou, em 2012, o projeto denominado Iniciativa Onlife: reengenharia con-
ceitual para pensar o espaço público na transição digital (Floridi, 2015)91. O 
ponto de partida do projeto era o reconhecimento de que o desenvolvi-
mento e o uso cada vez maiores das TIC no mundo contemporâneo vêm 
impactando sobre a condição humana. No ano de 2015, foi publicado, 
então, o primeiro resultado de um trabalho conjunto de especialistas das 
mais diversas áreas do conhecimento, com o título: O manifesto onlife: ser 
humano em uma era hiperconectada92. Para os autores do Manifesto, cujo 
objetivo último é dar subsídios teóricos à formulação de políticas públi-
cas para a transição digital na União Europeia, as TIC não são meras fer-
ramentas, mas, antes disso, forças sociais que estão afetando fortemente 
nossa autopercepção (quem somos nós?), nossas interações (como nos socializa-
mos?), nossa concepção da realidade (o que é o mundo?) e as nossas interações 
com a realidade (como devemos agir?). Em cada um desses casos, afinal, as 
TIC teriam enorme significância ética, jurídico-legal e, inclusive, política 
– algo que tem se tornado cada vez mais perceptível.

O impacto exercido pelas TIC sobre a condição humana seria 
devido, no contexto do Manifesto Onlife, a pelo menos quatro transfor-
mações maiores, todas elas de forte teor filosófico: 1) o desaparecimento 
dos limites entre o real e o virtual; 2) o desaparecimento dos limites 
entre o ser humano, a máquina e a natureza; 3) a passagem da escas-
sez à superabundância de informação; e 4) a passagem do primado da 
matéria (na física) para o primado das interações e conexões (na ciência 
da computação). Tal como afirmam seus autores, essas transformações 
estão colocando em xeque os alicerces do nosso background conceitual, 

91   The Onlife Initiative: concept reengineering for rethinking the public space in the digital transition. 
cf. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/onlife-initiative>. Acesso em 09/02/2017.
92  The Onlife Manifesto: Being Human in a  Hyperconnected Era; cf. <https://ec.europa.eu/digi-
tal-single-market/en/onlife-manifesto>. Acesso em 09/02/2017.  
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dado que a nossa caixa de ferramentas-conceitos não mais se mostraria 
suficiente, ou mesmo adequada, para um enfrentamento dos desafios 
impostos pelas TIC. Nossa caixa de ferramentas-conceitos seria dema-
siado moderna, isto é, excessivamente orientada pelo modelo arqueoló-
gico-causal das ciências da natureza e, em especial, da física moderna, 
cuja pretensão última era a de perscrutar, enfim, as propriedades últimas 
da matéria. Quando hoje, porém, impõem-se conceitos tais como os de 
realidade virtual e de realidade aumentada - a tecnologia do Pokémon Go 
-, o paradigma físico-matemático acaba posto em xeque.

Em sua obra maior, Ser e tempo (1927), Heidegger nos ensina 
que uma visão bastante determinada do que seja o ente como totalida-
de prevaleceu e determinou a atitude básica dos homens de ciência na 
modernidade: a compreensão do ente na totalidade como um ser me-
ramente subsistente e simplesmente dado (Vorhandenheit). A metafísica 
ocidental-europeia, etiológico-arqueológica, teria se consumado, segun-
do Heidegger, na moderna ciência dos entes enquanto objetos mate-
riais e, no âmbito dessa ciência de objetos, as unidades que compõem 
o múltiplo na totalidade do mundo não seriam mais do que partículas
ou elementos materiais pontuais (por isso a ideia de um “primado da
matéria”), a comporem, por contiguidade, um mundo que tem pouquís-
sima relação conosco. Assim, ao afirmarem que, no século XXI, estaria
consumada a passagem do primado da matéria para a primazia das in-
terações e das interconexões, os autores do Manifesto Online acabaram
por dar início a uma cosmologia fenomenológica universal de viés hei-
deggeriano, uma vez que se orientam na direção de uma subversão da
forma como pensamos o mundo humano e o próprio ser humano em
sua relação com esse mundo. Com Heidegger - e também com os au-
tores do Manifesto Onlife -, o mundo humano é um mundo de sentido
compartilhado. A diferença é que, para os últimos, as unidades mínimas
que compõem a trama do mundo humano e os seus nexos básicos de
significação são unidades informacionais, isto é, são informação, donde a
inevitabilidade de uma hermenêutica da vida informacional.

Contribuições contemporâneas advindas da recente área da fi-
losofia da informação têm apostado na tese de que, na universidade do 
século XXI, a ciência que deverá valer como paradigma orientador das 
atividades de pesquisa, para toda a universidade, será não mais a física 
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– a ciência da natureza por excelência, cujo método de investigação por
vezes pretendeu-se aplicar às ciências do espírito –, mas sim a ciência
da computação. O suposto é o de que as estruturas físicas, isto é, toda
a dinâmica dos sistemas naturais, aí incluídos os organismos vivos, es-
pecializados em auto-organização e autogestão em níveis altíssimos de
complexidade, podem e devem ser pensados como sistemas de informação
(Dodig-Crnkovic, 2010). O mesmo poderia ser dito dos sistemas não
físicos – o que seria próprio, por exemplo, de um programa de compu-
tador ou mesmo da inteligência artificial? Para Dodig-Crnkovic (2003), 
porém, estamos diante de uma mudança no paradigma da filosofia da
ciência, mudança cuja implicação é um novo Renascimento, uma vez que
os problemas colocados pela tecnologia informacional, computacional e
digital proveem temas e problemas em torno dos quais parece se abrir
uma nova possibilidade de diálogo entre as ciências e as humanidades,
entre as artes e as engenharias, dado que, em todas essas investigações, o
ser humano estaria novamente no centro (Dodig-Crnkovic, 2003).

Aqui, vale um brevíssimo excurso que nos permita recupe-
rar alguns passos decisivos na história da universidade, a fim de que 
fique claro por que razão o fenômeno da informação poderia figurar, 
como pensam alguns teóricos, como tema e/ou problema aglutinador 
das atividades de investigação e pesquisa na universidade e nos insti-
tutos dedicados à produção do conhecimento em geral. Vale começar 
recordando que a universidade europeia, que influenciou e determinou 
a história das universidades no mundo todo e também no Brasil, é uma 
herdeira da cultura clássica da Antiguidade, no interior da qual preva-
lecia uma concepção bastante especial do que se deve compreender por 
ciência, a saber, um corpus doutrinário determinado e/ou uma disciplina 
a ser preservada, transmitida e ensinada. A partir do Renascimento e da 
chamada revolução científica, porém, a ideia de universidade muda subs-
tancialmente. Com o advento do método experimental e a consagração 
dos instrumentos que lhe são próprios consumou-se a requisição de um 
privilégio para a investigação e para a pesquisa, de modo que os centros 
de agremiação intelectual, as universidades, não mais poderiam ter sua 
função restrita à preservação, cultivo e ensino de saberes instituídos: im-
punha-se produzir conhecimento sobre a realidade em geral, com base 
no método científico.
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Aqui, falamos do surgimento da chamada universidade moder-
na93. Na concepção de Wilhelm von Humboldt (1767-1835), manifesta 
em seu escrito Sobre a organização interna e externa dos estabelecimentos 
científicos superiores em Berlim (1808-1809), cabe aos estabelecimentos 
científicos superiores “articular a ciência objetiva e a formação subjetiva” 
(Humboldt, 2008). Como interpreta Castilho (2008), “o estabelecimen-
to fundamenta-se internamente na ciência, a qual possui dupla face, a 
face objetiva, a ser articulada com a formação dos indivíduos, e o estado 
subjetivo da mesma ciência” (p. 51). Assim, enquanto intimamente as-
sociada à ideia de ciência e à formação dos indivíduos, a universidade 
moderna é um projeto de esclarecimento (Aufklärung) e, portanto, supõe 
autonomia e liberdade, “fundadas na conduta dos indivíduos” (Castilho, 
2008, p. 51). O objetivo maior de instituições dessa natureza, na con-
cepção de Humboldt, é – resume Castilho –: “possibilitar o surgimen-
to e a manutenção, independentemente de toda coerção e intenção, de 
uma atividade ininterrupta de cooperação que viva por si mesma e se reative 
sempre de novo, isto é, que o estabelecimento se transforme numa verdadeira 
comunidade de trabalho” (Castilho, 2008, p. 52; grifo nosso).

O interessante nessa concepção é o fato de que a comunidade 
dos pesquisadores existe e tem sua razão de ser tão somente na medida 
em que incorpora a peculiar concepção renascentista de ciência como 
um problema não de todo resolvido. Todavia, essa ideia de uma comu-
nidade de pesquisadores não faz muito sentido se não houver, antes, a 
demarcação prévia de um horizonte de temas e de problemas que sejam 
não apenas de interesse comum, mas de grande relevância epocal, a fim 
de que, precisamente, possam valer como critério orientador da ativida-
de conjunta da comunidade de trabalho no interior da universidade e 
dos demais estabelecimentos de pesquisa. A história factual da univer-
sidade europeia e, de modo especial, da universidade alemã pós-Hum-
boldt, evidencia, porém, um movimento contínuo de especialização dos 
saberes e de sub-especializações a partir das grandes áreas das ciências 
da natureza (Naturwissenschaften) e das ciências humanas (ou ciências do 
espírito; ou ciências históricas; Geisteswissenschaften), cuja consequência, 

93  Em O conceito de universidade no projeto da Unicamp, Castilho (2008) reconta os percalços 
da história que, da universidade medieval, passa à universidade moderna, cuja ideia estaria sedi-
mentada, sobretudo, no Memorando de Wilhelm von Humboldt acerca da criação da Univer-
sidade de Berlim (1810).
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para a universidade tal como a conhecemos, é a estrutura departamental, 
isto é, o organograma institucional baseado no conceito dos departa-
mentos universitários.

Ora, se pensarmos que os departamentos universitários são, de 
certo modo, gavetas de um grande armário, poderíamos, então, por ana-
logia, considerar duas coisas. Em primeiro lugar, que esse “armário” (as 
“árvores do conhecimento” de René Descartes; o conjunto dos saberes 
que se podem produzir sobre o todo) talvez esteja um tanto empoei-
rado, dado que os pesquisadores não se ocupam mais dele enquanto 
um todo, mas apenas se concentram cada qual, em seu departamento, 
nos cuidados com os objetos contidos em suas próprias gavetas. Em 
segundo lugar, e isso seria mais grave, que a própria ideia indicada pela 
metáfora do armário, a saber, a noção de uma totalidade possível dos 
saberes, deixou de fazer qualquer sentido. A razão dessa ausência de 
sentido que perpassa o afazer do investigador no campo das ciências e 
do conhecimento em geral, precisamente, pode muito bem se referir ao 
movimento acima indicado de especialização e de sub-especializações 
nas ciências da natureza e nas ciências do espírito. Certamente, como 
bem nos ensinou Kant, não nos é dado abarcar a totalidade da reali-
dade, por conta da finitude de nossa intuição sensível. Entretanto, não 
teria esse movimento, ele próprio, conduzido a um engessamento da 
estrutura universitária e, consequentemente, a uma cegueira em face do 
ideal de totalidade que estava na origem dos primeiros questionamentos 
cosmológicos dos gregos?

Atualmente, ademais, há sérios indícios que nos obrigam a 
considerar que a bipartição básica dos saberes universitários em ciên-
cias da natureza versus ciências históricas (ou ciências do espírito) não 
se sustenta mais. Essa bipartição, afinal, tem origem em um dualismo 
ontológico-metafísico que opõe os entes naturais aos entes históricos, 
sem questionar, no entanto, o que significa ser natural e o que significa 
ser histórico. Em um ensaio polêmico do ano de 1999, publicado sob o 
título de Regras para o parque humano, o filósofo alemão contemporâneo 
Peter Sloterdijk observou que essa fronteira entre o natural e o histórico 
(o âmbito da liberdade) deixou de ser tão rígida e tão bem delimitada
quanto pretenderíamos ou desejaríamos, sobretudo em face da manipu-
lação do material genético humano, bem como por conta da assunção,
por parte do homem, do controle dos mecanismos evolutivos de seleção



406

que determinam os rumos da espécie humana. O filósofo alemão, ao 
pensar os dilemas próprios da antropotecnia, isto é, da produção do hu-
mano pelas mãos do próprio ser humano em clínicas de melhoramento 
genético, indica que o entrecruzamento das regiões ônticas natureza/
história, consumado na engenharia genética, não apenas põe em xeque 
as categorias homônimas, a partir das quais organizamos tradicional-
mente nossas atividades de investigação no interior das universidades e 
dos estabelecimentos dedicados à ciência, mas evidencia também que o 
objeto de investigação torna-se ele mesmo muito mais complexo, razão 
pela qual se impõe, consequentemente, a questão sobre qual deve ser o 
problema central ou o fenômeno elementar a ser primariamente abordado, 
bem como sobre qual deve ser a ciência primeira capaz de valer como ci-
ência paradigmática das atividades de pesquisa no século XXI - e sobre 
qual deve ser o seu método.

É por isso que, segundo Dodig-Crnkovic (2003), a ciência da 
computação, desenvolvida como base na ciência da informação, está mu-
dando radicalmente o paradigma básico e orientador do que significa 
fazer ciência na universidade hoje. Contrariamente à física, pode-se di-
zer que a ciência da computação é cada vez mais centrada no próprio 
ser humano, razão pela qual é possível falar em um novo Renascimento 
na universidade e nas ciências no século XXI. A ciência da computação 
compreende que a vida informacional do ser humano e a sua inserção 
em um espaço digital e hiperconectado dão boas razões para a promoção 
de um novo e revigorado encontro entre as ciências e as humanidades, 
entre as artes e as engenharias, tendo como critério de orientação o fe-
nômeno da informação. Luciano Floridi (2002, 2009, 2014) tem falado, 
por exemplo, em uma reontologização informacional dos seres e dos 
meios, contexto no interior do qual os nativos digitais seriam seres hí-
bridos. Significa dizer: as TIC estão mudando radicalmente não apenas 
o modo como lidamos com o mundo em nosso entorno e o modo como
buscamos lhe conferir um sentido, mas também o modo como interagi-
mos com os nossos semelhantes, bem como o modo como olhamos para
dentro de nós mesmos e, nesse jogo de olhar para si e para os outros,
compreendemos a nossa natureza, a nossa existência e as nossas respon-
sabilidade enquanto seres humanos. As TIC nos fariam ver, segundo
Floridi, que nós não somos agentes desconectados - lembrando que, no
português do Brasil, estar conectado significa cada vez mais estar online -,
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mas sim “organismos informacionais”, como designa o filósofo italiano 
sinteticamente aos nos caracterizar como inforgs. Somos, porém, orga-
nismos informacionais inseridos em um mundo cujas unidades mínimas 
são unidades informacionais, isto é, o nosso mundo compartilhado é 
feito de informação, podendo mesmo ser chamado, como propõe o autor, 
de uma infoesfera.

A nossa vida como organismos informacionais lançados na in-
foesfera constitui, assim, o tema ou o problema fundamental de uma ci-
ência da informação que, em diálogo contínuo com as ciências que nós já 
conhecemos, pode renovar, no século XXI, o projeto humanista da época 
do Renascimento. Para a compreensão da centralidade desse problema, 
que recoloca o questionamento sobre a posição do ser humano no inte-
rior da totalidade da realidade, é preciso que se compreenda a relevância 
do fenômeno da informação. Quanto a esse fenômeno, em especial, há 
certamente muito o que buscar compreender - e isso excede os limites 
do presente texto. Seja como for, o que nos move é o intuito de buscar 
apontar para a relevância de um fenômeno que, se for compreendido, 
talvez possa renovar nossas pretensões de pesquisas interdisciplinares e 
transdisciplinares. A tarefa diante da qual nos encontramos assenta na 
complexidade própria do mundo contemporâneo, dado que, nele, todos 
os fenômenos, sejam físicos ou histórico-culturais, se encontram vincu-
lados de um modo altamente complexo, e precisamente isso indica que 
as tomadas de decisão e o encaminhamento de soluções dificilmente 
poderão ser realizados apenas no âmbito de nossas disciplinas isoladas. 
Essa é a razão pela qual começam a surgir pelo mundo diversas iniciati-
vas de pesquisa que promovem o trabalho interfaculdades94.

No século XXI, os seres-humanos são organismos informacio-
nais que se encontram inseridos e submersos no mundo digital-infor-
macional, com repercussões decisivas sobre suas formas de vida. É por 
isso que se faz urgente promover um debate amplo com as ciências da 
informação e da computação, por serem estas as ciências que tendem a se 
tornar paradigmáticas no interior da universidade. Responder à questão 

94  É o caso do Inter Faculty Education and Research Initiative (IFERI) da Graduate School of 
Humanities and Social Sciences da Universidade de Tsukuba, no Japão, e do Centre for Inter-Fa-
culty Programs da Universidade de Windsor, na Inglaterra. Em ambos os programas, o ponto de 
partida é a percepção da complexidade própria do mundo em que vivemos hoje, enquanto seres 
humanos envolvidos pelas tecnologias informacionais e comunicacionais.
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sobre o que significa ser humano na era da hiperconexão equivale, en-
fim, a elaborar uma hermenêutica da vida informacional, algo que supõe 
compreender a infoesfera por meio de uma cosmologia fenomenológica 
informacional. Trata-se de apresentar uma interpretação capaz de ultra-
passar os limites da prosaica oficina do artesão heideggeriano de Ser e 
tempo (1927), em geral ocupado com apetrechos como um martelo e com 
a produção de utensílios como uma cadeira ou um cesto de bambu. O 
próprio Heidegger, porém, nos indica o caminho que, parece-nos, de-
veríamos seguir com vistas à elaboração dessa interpretação abrangente 
de nossa situação enquanto organismos vivos, informacionais, lançados 
na infoesfera. Pois, para tanto, faz-se necessário, precisamente, o cultivo 
de um pensamento de tipo compreensivo-inclusivo (inbegriffliches Denken), 
de um olhar de totalidade que não perca de vista o vínculo do existente 
humano ao todo da realidade - e justamente essa noção de pensamento, 
à qual já aludimos acima, é decisiva no pensamento de Heidegger no 
período imediatamente posterior à publicação de Ser e tempo. Trata-se de 
uma tarefa cuja realização, entretanto, supõe o engajamento coletivo da 
comunidade dos pesquisadores e estudiosos - coisa que somente o tem-
po, com suas imposições e demoras próprias, será capaz de gestar.
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