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Textos de Apoio

O RENASCIMENTO
No século XV e XVI ocorre um movimento cultural que ficou conhecido com
nome de Renascimento. Conforme o nome indica, o renascimento fez renascer vários
aspectos da cultura grega e romana.
Os homens do Renascimento tinham uma grande paixão pela Antiguidade
Clássica. Admiravam os escritores, os pensadores e os artistas gregos e romanos.
Na época do Renascimento procurou-se imitar a escultura e a arquitectura
greco-romana. Nas bibliotecas e nos arquivos procuravam-se livros e documentos da
Antiguidade. Coleccionavam-se moedas e obras de arte da época clássica. Fizeram-se
escavações em busca de ruínas e vestígios antigos. Estudava-se Latim e Grego.
Publicaram-se numerosos livros de filósofos e escritores antigos. Organizaram-se
museus com objectos antigos. Os Humanistas estudavam as línguas e as literaturas da
Antiguidade Clássica. Procuravam escrever em verso e em prosa à maneira clássica.
O Renascimento começou na Itália. Esta região da Europa tinha várias
características que explicam que o Renascimento tenha começado aqui:
a) As cidades da Itália, Veneza, Génova, Milão, e Roma, eram muito ricas. Os
seus governantes encomendavam muitas obras de arte e monumentos;
b) As cidades rivalizavam entre si, querendo ultrapassar-se umas às outras em
esplendor;
c) Muitas famílias ricas, como os Medicis, os Sforza, os Montefeltro, apoiavam
os artistas. Eram verdadeiros mecenas.
d) Na Itália existiam muitos vestígios da Antiguidade Clássica, o que servia de
inspiração para os artistas e escritores;
e) Para a Itália vieram numerosos artistas e escritores do Império Romano do
Oriente, quando em 1453 Constantinopla foi ocupada pelos turcos. Tinham uma
cultura mais próxima da Antiguidade e trouxeram consigo muitas obras gregas;
f) A Itália permaneceu culturalmente mais próxima da Antiguidade Clássica do
que o resto da Europa.
Por estas razões o Renascimento começou na Itália e espalhou-se por toda a
Europa.
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