
A síntese 1:

O humanismo e a imprensa.

Os humanistas: 

entre a Antiguidade e a Sagrada Escritura.

O acontecimento:
O Revolutionibus orbium coelestium (1543), 

de Nicolau Copérnico 

M5
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O que é o humanismo? 

A queda de Constantinopla

Que fatores influenciam o desenvolvimento do humanismo? 

Movimento intelectual baseado no estudo das obras clássicas. 
Para tal  os humanistas têm de estudar a língua e a gramática:

- latina;
- grega;
- hebraica.

A imprensa O mecenato
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Ao homem nascente o Pai conferiu sementes de toda a espécie e germes de toda a
vida, e segundo a maneira de cada um os cultivar assim estes nele crescerão e darão os
seus frutos. Se vegetais, tornar-se-á planta. Se sensíveis, será besta. Se racionais, elevar-se-
á a animal celeste. Se intelectuais, será anjo e filho de Deus (…).

Giovanni Pico della Mirandola, Discurso sobre a dignidade do Homem, 1486

De que forma entendiam os

humanistas o papel do homem?

Bovillus, Liber de intellectu. 1509 

o livre arbítrio

O homem devia usar

a razão

Racionalismo

para se colocar no centro do mundo

Antropocentrismo

Quais os conceitos em jogo?

Individualismo
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Aqueles a quem vulgarmente se chama religiosos ou monges, se bem que
estes nomes não lhes vão nada bem, pois talvez não haja quem tenha
menos religião, do que a maioria destes falsos religiosos (…) convencidos de
que a piedade consiste na ignorância (…), imaginam que é uma glória o não
saber ler. Quando nas suas igrejas se ocupam a zurrar, com um ar estúpido,
os Salmos que não compreendem, estão muito convencidos que Deus, os
anjos e todos os santos do paraíso sentem imenso prazer em os ouvir.

Erasmo de Roterdão, Elogio da Loucura

Erasmo de Rotterdão (1466-1536)

Damião de Góis (1502-1574)

Terá sido ele a trazer o triptico de Bosch para Portugal

Que críticas faz Erasmo?

Após ler este texto percebes porque é que a amizade de 
Damião de Góis com Erasmo lhe podia criar problemas 
com a Inquisição? Porquê?

Humanistas importantes
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Jeroen van Aeken ou Jheronimus Bosch, As Tentações de Santo Antão, óleo sobre madeira, c. 1500, 

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
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Nicolau Maquiavel 

(1469-1527)

Thomas More 

(1478-1535)

Que tipo de príncipe defende Maquiavel n’O Príncipe?

Assegurar-se contra os inimigos, ganhar amigos,
vencer por força ou por fraude, fazer-se amar a e
temer pelo povo, ser seguido e respeitado pelos
soldados, destruir os que podem causar dano, inovar
as instituições antigas, ser severo e agradável,
magnânimo e liberal (…) manter as amizades de reis
e príncipes, de modo que o beneficiem com cortesia
ou combatam com respeito.

Um rei que suscitasse o ódio e o desprezo dos
cidadãos, e cujo governo só pudesse manter-se num
regime de vexames, pilhagens, confiscações e
mendicidade geral, deveria descer do trono e desistir
do poder supremo. Empregando aqueles meios
tirânicos, talvez possa conservar ainda o nome de rei,
mas perderá o prestígio e a majestade.

Achas que Thomas More concorda com o tipo de príncipe defendido 
por Maquiavel? Porquê?

Humanistas importantes
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William Shakespeare 

(1564-1616)

Reconheço que a antiga língua latina é muito rica e sofisticada, mas não
vejo o que a nossa língua toscana moderna tem para ser odiada, que a
melhor coisa nela escrita nos desagrada (…) E o que dizem sobre aquela
antiga (língua latina), aceite por todos (…) sobre a nossa assim também
será se os doutos muito quiserem.

Leon Battista Alberti, Introdução ao terceiro diálogo Della famiglia

Leon Battista Alberti

(1404-1472) 

Como influenciaram as
ideias de Alberti os poetas
Camões e Shakespeare?

Luis de Camões 

(1524-1580)

O que defende Alberti?
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O que se muda na relação entre a Igreja, a 

cultura e a ciência?

Como dominava a Igreja o saber na Idade Média?

Como dominava a Igreja o saber na Idade Moderna?

O acontecimento:

a revolução coperniciana

https://www.youtube.com/watch?v=QTjkQd6c5F8 - O Nome da Rosa

https://www.youtube.com/watch?v=k3aRdw0YG0k – Copérnico, Kepler, Galileu e Newton
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O que implicou esta revolução?

https://www.youtube.com/watch?v=QTjkQd6c5F8

