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Renascimento (Período de mudanças) 

O Renascimento é o nome que foi dado ao período da história europeia, 

entre os séculos XIV e XVI, marcado por profundas mudanças 

econômicas, políticas, religiosas, culturais e científicas. Essas 

transformações não aconteceram de um momento para outro, como se 

fossem um passe de mágica. Elas foram se estabelecendo gradualmente . 

No campo das ciências, as transformações não foram menos intensas. O 

desenvolvimento científico levou o ser humano a refletir sobre sua 

capacidade de conhecer a realidade, sobre os modos de investigação da 

natureza, sobre sua vida (ética) e a sociedade (as formas de organização 

social e política). O Renascimento foi um período de gestação de um 

novo homem. 

 

Humanismo: O Homem é a medida de todas as coisas 

Os humanistas destacaram a grandeza do ser humano por sua capacidade 

de conhecer a natureza e interferir na realidade, o que não era de modo 

algum incompatível com a doutrina cristã. A ideia de que Deus é o 

fundamento de todas as coisas e de toda a ordem no mundo permaneceu 

na reflexão feita pelos renascentistas. Mas, para eles, além de Deus, havia 

um ser capaz de entender e agir sobre o mundo: o homem. 
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Filósofo: Montaigne  

Entre os filósofos que se destacaram no Renascimento está o francês 

Michel de Montaigne. Ele criticou os humanistas que exaltavam o ser 

humano e a razão. 

 Afirmava que o ser humano não era um ser superior aos outros 

animais. Ao contrário, a condição humana seria miserável; 

 Como o ser humano não é capaz de saber de maneira definitiva se 

seu conhecimento é ou não verdadeiro nem se sua atitude é boa ou 

ruim, então, para ele, só restaria voltar-se para dentro de si e 

buscar na interioridade algum ponto de equilíbrio e de 

tranquilidade; 

 Montaigne retomou a máxima defendida por Sócrates: “Conhece -te 

a ti mesmo”. O ser humano deveria buscar em seu interior a 

sabedoria para viver bem e ser feliz. É desse modo que ele poderia 

viver tranquilamente, mesmo com todas as dificuldades que a vida 

coloca em seu caminho. 

 

Filósofo Maquiavel 

O Renascimento estabeleceu um novo olhar sobre todas as práticas e 

teorias humanas, buscando renovar o homem e a vida em sociedade. A 

política não escapou disso. O pensador que trouxe esse novo olhar par a as 

relações de poder foi o italiano Nicolau Maquiavel. Suas reflexões 

inauguraram a filosofia política moderna. 

Em 1513, Maquiavel escreveu a obra O príncipe, que se transformou em 

um clássico da filosofia. Nesse livro, que é uma espécie de guia para os  

governantes, o filósofo diz que a própria política, conforme as 

circunstâncias, determina o que pode ou não ser feito. Para ele, o 

governante virtuoso é aquele que conhece a situação em que se encontra e 

sabe agir para conquistar o governo ou manter-se no poder. O bom 



príncipe aproveita a sorte e os momentos em que pode agir com 

habilidade. 

Dessa maneira, segundo Maquiavel, se for necessário agir por meio da 

força, isso deverá ser feito. O filósofo afirmou, ainda, que o governante 

deve preferir ser temido a ser amado pela população. 

 

 

                                             

Retomar informações e resumo do documentário Blecaute + resgate de 

informações do livro: gravidez na adolescência-Programa: Deixa eu falar. 

 


