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Renascimento é o nome que se dá ao período que vai do século XV ao XVI. Significou um retorno
às formas e proporções da antiguidade greco-romana. Este movimento artístico começou a se
manifestar na Itália, mais precisamente em Florença, um estado independente e um dos centros
comerciais mais importantes do mundo.
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