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FIAT LUX: O RESPLANDECER DO RENASCIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

 

Resumo:  O estudo que ora se apresenta intitulado: “Fiat Lux: O resplandecer do renascimento e 

suas implicações para a educação contemporânea”, tem por objetivo apresentar a relevância do 
Renascimento como evento marcante da Idade Moderna e demonstrar a contribuição da mesma para 
a educação contemporânea. Trata-se de uma discussão teórica fundamentada em um estudo 
bibliográfico reflexivo que pretende analisar como o movimento renascentista representou uma 
mudança de perspectiva. Visto que, o mesmo enaltece a revalorização de valores greco-romano, 
humanismo e privilegia a razão como forma de conhecimento. Valores antropocêntricos estes, que 
rivalizam diretamente ao pensamento teocêntrico apregoado pelo clero na Idade Média. Assim, essas 
posturas antagônicas entre Idade Média e Renascimento serão responsáveis para o surgimento da 
Reforma e Contra- Reforma- movimentos religiosos-filosóficos e educacionais, que modificarão para 
sempre os rumos da educação. Nesse sentido, podemos afirmar que a educação alicerçada na 
contemporaneidade recebeu inúmeras influências através da perspectiva humanista do Renascimento, 
bem como o pleno acesso e democratização do processo educacional para todo nos dias de hoje. 
Dessa forma, o presente trabalho torna-se relevante por contribuir para futuras práticas pedagógicas, 
uma vez que, é compreendendo o nosso passado que caminharemos para o futuro, ou seja, 
entendermos todo o processo histórico e a valorização do ser humano como potencial intelectual e 
cognitivo e toda a sua trajetória nos permite conscientizarmos para a importância de nossas práticas 
pedagógicas em que o essencial é o aluno assim como foi idealizado no humanismo no século XV. 
Vale ressaltar que a pesquisa se classifica em bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Renascimento. Humanismo. Antropocêntrico. Teocêntrico. Reforma e 
Contrarreforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  INTRODUÇÃO 
 

O estudo que ora se apresenta intitulado: “Fiat Lux: O resplandecer do 

renascimento e suas implicações para a educação contemporânea”, tem por 

objetivo apresentar a relevância do Renascimento como evento marcante da 

Idade Moderna e demonstrar a contribuição da mesma para a educação 

contemporânea. Uma vez que, o movimento renascentista trouxe uma ação 

transformadora em meio ao caos. Realmente foi um “ascender das luzes” em 

meio á escuridão da Idade Média e consequentemente modificou para sempre 

a religião, a política, a economia, as artes, a filosofia, sobretudo a educação. 

Com o intuito de uma melhor compreensão, podemos afirmar que o 

Renascimento lutou bravamente contra o teocentrismo ao adotar como nova 

filosofia o humanismo e o pensamento antropocêntrico. Nesse sentido, inserido 

na Idade Média e no feudalismo temos o pensamento teocêntrico (deus como 

centro) que ditava a normatização e legitimação da sociedade, a qual era 

corriqueira que todas as ações e atividades desenvolvidas passavam pelo crivo 

do Clero e religião (BURKE, 1997, p.23). O homem nesse período possuía um 

desenvolvimento intelectual e criativo limitado e condicionado pela religião, 

pois, o foco principal era Deus e era apregoado que o homem estava ligado a 

Deus e possuía uma incapacidade de sobreviver além dos mecanismos 

teológicos.  

Por conseguinte, isso se refletia na educação. Temos nesse período 

uma educação sacralizada e de acesso restrito apenas a nobreza e clero. A 

instrução ocorria no interior dos castelos medievais sempre na presença de 

preceptores ligados ao alto Clero. Era uma educação fundamentada nos 

princípios da Escolástica1. Podemos observar que, nesse contexto a educação 

estava destinada á um grupo privilegiado e representada um artigo de luxo para 

uma minoria. 

Entretanto, o Renascimento surge em pleno Feudalismo para trazer um 

novo sopro de vida e abalar profundamente as estruturas do mundo 

feudal.Assim, o Renascimento (sec. XV e XVI),resinifica o homem ao trazer à 

luz a revalorização dos valores greco-romanos e elegendo como filosofia a 

seguir o humanismo. Nesse período ocorre uma tomada de consciência por 

 
 



parte dos homens ao se redescobrirem como seres racionais capazes de 

viverem e pensarem além da religião que através do pensamento 

antropocêntrico (o homem no centro) permitiu a transição a uma nova 

perspectiva (BURCKHARDT, 2013, p.44). 

Com esse novo pensamento em voga inicia-se um processo de 

transformação na educação. Se antes a educação era sacralizada e 

representava um artigo de luxo para uma pequena minoria privilegiada, agora 

a educação torna-se secularizada e de acesso à classe burguesa (ARRALS, 

2007, p.2). Além disso, movimentos inseridos dentro do Renascimento 

provocou uma ruptura e contribuiu para uma educação mais democrática como: 

A Reforma e Contra Reforma- movimento que protestava contra a Santa Igreja 

e reação católica ao protestante respectivamente. 

Portanto, toda essa trajetória histórica trouxe influências profundas na 

educação contemporânea:uma educação mais humanista, democrática, e 

trouxe contribuições para teorias de aprendizagem sócio interacionista que o 

foco é o aluno retomando o princípio humanista de valorização do homem. 

Trata-se de uma discussão teórica fundamentada em um estudo 

bibliográfico de ordem reflexiva que pretende analisar como o movimento 

renascentista representou uma mudança de perspectiva. Visto que, o mesmo 

enaltece a revalorização de valores grecos-romano, humanismo e privilegia a 

razão como forma de conhecimento. Valores antropocêntricos estes, que 

rivalizam diretamente ao pensamento teocêntrico apregoado pelo clero na 

Idade Média. Assim, essas posturas antagônicas entre Idade Média e 

Renascimentoserão responsáveis para o surgimento da Reforma e Contra- 

Reforma- movimentos religiosos-filosóficos e educacionais, que modificarão 

para sempre os rumos da educação. Nesse sentido, podemos afirmar que a 

educação alicerçada na contemporaneidade recebeu inúmeras influências 

através da perspectiva humanista do Renascimento, bem como o pleno acesso 

e democratização do processo educacional para todo nos dias de hoje. Dessa 

forma, o presente trabalho torna-se relevante por contribuir para futuras 

práticas pedagógicas, uma vez que, é compreendendo o nosso passado que 

caminharemos para o futuro, ou seja, entendermos todo o processo histórico e 

a valorização do ser humano como potencial intelectual e cognitivo e toda a sua 

trajetória nos permite conscientizarmos para a importância de nossas práticas 



pedagógicas em que o essencial é o aluno assim como foi idealizado no 

humanismo no século XV. Vale ressaltar que a pesquisa classifica-se em 

bibliográfica reflexiva. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO 

 

     2.1 Um sopro de vida na escuridão 

 

O nosso subtítulo dessa sessão se encaixa perfeitamente ao tema 

proposto, visto que, “Um sopro de vida na escuridão” torna-se a descrição 

perfeita do que representou o surgimento do Renascimento (séc. XV e XVI) 

diante de um universo feudal. Assim, o movimento em questão surge como 

uma força subversiva aos valores tradicionais e ao dogmatismo perpetrados 

pela religião e pensamento teocêntrico (GERMER, 2008, p. 3). 

 

Figura 1: Torre de Babel-PieterBruegel 

Torre de Babel", 

quadro produzido Roma em 1563 

Fonte: (História do mundo, 2019) 

 

Dessa forma, como força antagônica contra o teocentrismo e tudo de 

nocivo que representa para o homem, para as artes e educação surgem o 



renascimento e o pensamento antropocêntrico, um movimento que procurou a 

revalorização de valores greco-romanos, a reconexão do homem com sua 

razão alicerçada na corrente filosófica do humanismo, como salienta Faber 

(2019, p.3): 

O Renascimento recebeu esse nome porque seus integrantes 
buscavam no reavivamento da cultura da Antiguidade Clássica grego-
romana os ideais para sua época, pois acreditavam que a antiguidade 
havia representado o auge da história da civilização ocidental. Quando 
entraram em contato com o racionalismo grego, os renascentistas 
romperam com a visão de mundo religiosa supersticiosa da Idade 
Média. Assim, a principal característica do movimento renascentista 
foi sua busca por compreendera humanidade como um todo. Essa 
preocupação orientou o desenvolvimento das ciências, da política, das 
artes e até da religião que passarama colocar o ser humano no centro 
de suas pesquisas(antropocentrismo, do grego antropos=ser 
humano). Por isso, a ideologia surgida no centro do movimento ser 
chamada de Humanista. 
 
 

Após décadas de inércia e passividade, o Renascimento surge como 

possibilidade de uma nova existência convidando o homem a repensar o seu 

papel na sociedade como indivíduo capaz de gerir o seu próprio destino e suas 

ações. Então, o renascimento introjeta os valores clássicos e elege como 

principal corrente filosófica a seguir o humanismo. Nesse momento ocorre uma 

cisão entre pensamento teocêntrico e antropocêntrico e entre Idade Média e 

nascimento da Idade Moderna segregando a religião das outras áreas da vida, 

uma vez que, há claramente uma oposição entre as duas linhas de 

pensamento. Se por um lado, o pensamento teocêntrico controlava a vida das 

pessoas na Idade Média observandoDeus em tudo e exercitando ações 

coercitivas como justificativa para a prática religiosa de outro lado tem uma 

proposta de libertação do homem de todo esse poder coercitivo em volta da 

religião. Assim, o Renascimento com o seu pensamento antropocêntrico 

concebe o homem com uma importância maior, valorizando o indivíduo como 

ser racional elegendo-o como um ser com capacidade hábil de realizações. 

Portanto, o Renascimento ressuscita uma época de grandes glórias com 

a revalorização de ideais clássicos, que, utilizando-os como instrumentos de 

promoção antropológica elege uma nova época de ouro: a ressignificação do 

homem. Com isso, as pessoas influenciadas por essas novas perspectivas de 



pensar e repensar suas vidas inicia seus projetos racionais e criativos que 

serão vislumbrados mais tarde nas artes, arquitetura, educação, filosofia: 

 

 

Quanto á arte, o renascimento teve por características principais: o 
desenvolvimento das técnicas de perspectiva e profundidade; o 
impressionante realismo das obras; a ampliação das técnicas de 
sombreamento com luz e sombra. Portanto, as representações da 
figura humana adquiriram solidez, majestade e poder, refletindo o 
sentimento de autoconfiança de uma sociedade que se tornava muito 
rica e complexa, com vários níveis e classes sociais. Representando, 
desta forma, a superação da cultura burguesa sobre a cultura 
medieval em decadência(FABER, 2019,p.7). 
 

De acordo com o autor, a arte no Renascimento foi uma das áreas mais 

profícuas e mais beneficiadas pelo movimento humanista, pois, como a 

intenção era retratar através da arte o novo status recém-conquistado pelo 

homem moderno houve grande desenvolvimento de técnicas de pintura e 

escultura como: ‘técnicas de perspectiva e profundidade, realismo presente nas 

obras, sombreamento com luz e sombra”. Dessa forma, as obras de arte 

passam a representar o sentimento de uma nova sociedade que estava se 

formando: uma sociedade burguesa em detrimento de uma cultura feudal em 

franca decadência. 

Artistas renascentistas como Botticelli, Michelangelo, Da Vinci, entre 

outros modificaram para sempre a história da arte e nos deixaram o mais belo 

legado (BURCKHARDT, 2013, p.66). 

 

Figura 2: O Nascimento de Vênus- Sandro Botticelli 

 

Fonte: (CULTURA Genial, 2019) 

 



Figura 3: A Criação de Adão-Michelangelo 

 

Fonte: (CULTURA GENIAL, 2019) 

 

FIGURA: Mona Lisa- Leonardo da Vinci 

 

Fonte: (Cultura Genial, 2019). 

 

 

 



2.2 A Educação no Renascimento e sua contribuição para processo ensino 
aprendizagem contemporâneo 
 

Como vimos anteriormente o humanismo engendrado no berço do 

Renascimento trouxe profundas mudanças, em especial, na educação. Nesse 

período já era possível encontrar os primeiros sinais de um ensino que 

antagoniza com o dogmatismo religioso como podemos conferir: 

 

A Idade Média foi marcada pelo teocentrismo e suas decorrências 
como a explicação do mundo pela fé, a busca da fraternidade cristã e 
a convicção de que a Terra é o centro do Universo. A Idade Moderna 
ou Renascimento veio contrapor-se a esse dogmatismo através do 
antropocentrismo, racionalismo, individualismo e Universo 
heliocêntrico(GERMER, 2008,p.8). 
 

No universo feudal a principal corrente filosófico-teológica era o 

teocentrismo e a mesma foi responsável por sustentar todo o dogmatismo 

envolvido e ditar regras de comportamento morais. Assim, era uma sociedade 

marcada pela religião e os olhos sempre voltados para o céu condicionava suas 

ações que muitas vezes eram limitadas. 

A educação acabava recebendo os reflexos da religiosidade 

exacerbada, pois, era praticado um ensino sacralizado para uma pequena 

minoria, geralmente filhos da nobreza e a instrução ocorria no interior dos 

castelos. O ensino fundamentava-se na Escolástica.Trata-se de uma filosofia e 

método de aprendizagem crítica medieval  que tem como foco a religião cristã. 

Assim,une a fé cristã com o pensamento racional para tentar responder 

questões religiosas-filosóficas prórias do cristianismo, tais como: valores 

morais e espirituais a seguir. ( STEVEN, 2003, p.35).  

Entretanto, com o surgimento do Renascimento e o florescimento do 

humanismo a educação alcança um novo patamar: o ensino secularizado: 

 

 

O espírito inovador do Renascimento, inevitavelmente afeta também 
a religião. Interesses políticos nacionalistas e de natureza econômica 
sustentavam os movimentos de ruptura representados pelos 
luteranismo, pelo calvinismo e pelo anglicanismo.  
É importante esclarecer que esses movimentos não eram apenas de 
natureza religiosa, por trás dessa “rebeldia” estavam também os 
interesses da burguesia em libertar-se dos senhores feudais, das 
restrições econômicas e dos empréstimos a juros feitos pela Igreja.   



O “boom” da crise de fato veio a dar-se no século XVI, com a Reforma 
Protestante, que levantou-se notoriamente contra a ideia negativa que 
os católicos tinham em relação aos negócios e às riquezas. Na 
contrapartida, os protestantes defendiam o enriquecimento como um 
sinal de favor divino.  
Evidentemente, com tal proposta, Lutero recebeu o apoio dos nobres 
interessados nos confisco dos bens do clero e Calvino6 teve apoio da 
rica burguesia.  
A Igreja Católica reage ao movimento protestante, com o que é 
conhecido pela Contrarreforma.  A Inquisição, experimentada por 
alguns na Idade Média, tornar-se ainda mais incisiva, sobretudo em 
Portugal e na Espanha(ARRALS, 2019, p.2). 
 

O Renascimento como força antagônica altera as estruturas da 

sociedade feudal e as esferas de poder, inclusive a religião. Assim, grupos 

políticos (Luteranos, Calvinos e Anglicanos), que desejam uma mudança 

significativa mais humanista e motivada não somente por interesses religiosos 

empreende uma revolta que ficou conhecida como Reforma. Essa revolta teve 

como intuito a rejeição ao pensamento teocêntrico e ao dogmatismo religioso e 

adotou uma desvinculação com a Igreja e o nascimento de outras crenças mais 

alinhadas à filosofia humanista. 

Em contrapartida, a Igreja Católica reage a essa ameaça protestante, e 

também realiza um movimento que ficou conhecido como a Contra Reforma, 

que procurou reintegrar a fé cristã católica aos novos tempos, demonstrando 

que mesmo diante de uma nova perspectiva de vida a fé em Deus deve se 

manter fidedigna (GILSON, 1944, p.78). 

Por conseguinte, esses movimentos foram muito decisivos para a 

educação, uma vez que, a educação no Renascimento focado na filosofia 

humanista promoveu um ensino mais popular, visto que, antes a educação era 

sacralizada e representava um artigo de luxo para uma pequena minoria 

privilegiada, agora a educação torna-se secularizada e de acesso à classe 

burguesa (ARRALS, 2007, p.2). Portanto, toda essa trajetória histórica trouxe 

influências profundas na educação contemporânea: uma educação mais 

humanista, democrática, e trouxe contribuições para teoria de aprendizagem 

sócio interacionista que o foco é o aluno retomando o princípio humanista de 

valorização do homem.   

Refletindo a respeito da relevância de todo o processo histórico do 

Renascimento e sua pertinência para a humanidade e educação, podemos 

reiterar que o movimento humanista do século XV trouxe inúmeras 



contribuições para a teoria de aprendizagem sócio-interacionista de Lev 

Vygotsky (1896-1934). Vale ressaltar que entre o Renascimento e o 

desenvolvimento das postulações de Vygotsky há um espaço temporal muito 

grande. Trata-se de séculos de distância. Entretanto, é possível 

estabelecermos aproximações e vislumbrarmos contribuições para a educação 

contemporânea. 

Nesse sentido, o desenvolvimento da teoria vygotskyana sócio 

interacionista defende a ideia de que interações com o outro e com o meio são 

responsáveis pelo desenvolvimento sócio- cognitivo, e consequentemente 

surge a aprendizagem (VYGOTSKY, 2004, p. 24).  

 Segundo essa concepção oalunoaprende através da interação com o 

meio e com sua rede de conexões sociais, aproximando da filosofia humanista 

que defendia o foco no aluno, pois, em ambas as concepções ficamexplícitas 

a valorização do ser humano. 

Portanto, o aluno é a parte do processo ensino- aprendizagem mais 

importante, pois, é através da aquisição do conhecimento que ele se 

redescobre como anthropos e se torna capaz de resinificar a sua existência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2.3 Ilustrações 
 
 

Quadro1:  Torre de Babel, quadro produzido pelo pintor renascentista PieterBruegel 

quando esteve em Roma em 1563 

 

Fonte:( História do mundo, 2019) 

 

 

Quadro 2: O Nascimento de Vênus (14841486) - Sandro Botticelli- Galeria degliUffizi-Florença. 

 

Fonte: (CULTURA Genial, 2019) 

 

 

 

 



Quadro 3: A Criação de Adão, Michelangelo (1508-15100) 

 

Fonte: (CULTURA GENIAL, 2019) 

 

 

Quadro 4:  Mona Lisa- Leonardo da Vinci ( 1503-1506)- Museu do Louvre, Paris 

 

Fonte: (CULTURA GENIAL, 2019) 

 

 

 

 



3.  CONCLUSÃO 
 
 

O presente trabalho nomeado: “Fiat Lux: O resplandecer do 

renascimento e suas implicações para a educação contemporânea”, procurou 

apresentar a relevância do Renascimento como evento marcante da Idade 

Moderna e demonstrou a contribuição da mesma para a educação 

contemporânea. Considerando a importância do movimento renascentista para 

a humanidade intuímos que o mesmo representou uma ação transformadora 

em meio ao caos. Realmente foi um “ascender das luzes” em meio á escuridão 

da Idade Média e consequentemente modificou para sempre a religião, a 

política, a economia, as artes, a filosofia, sobretudo a educação.  

Além disso, a educação contemporânea colhe os benefícios de um 

ensino socializado e democrático graças á filosofia humanista introduzida há 

quinhentos anos.  

Portanto, toda essa trajetória histórica trouxe influências profundas na 

educação contemporânea: uma educação mais humanista, democrática, e 

trouxe contribuições para teorias de aprendizagem sócio interacionistas que o 

foco é o aluno retomando o princípio humanista de valorização do homem.   
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