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I – EMENTA

O curso aborda a vitalidade intelectual e os conflitos de uma época ao longo da qual
afirmou-se uma nova visão da realidade e o lento, mas irreversível, desaparecimento de
antigos paradigmas científicos, culturais, filosóficos, políticos, éticos e religiosos, resultando
em uma radical mudança da consciência do próprio tempo por parte de um grupo reduzido
mas influente de intelectuais europeus. Também serão abordados os principais temas e
instrumentos desta mudança: os tratados sobre as "formas de viver"; a escrita teatral
renascentista; a ideia de uma arquitetura universal e a criação de cidades ideais; os museus,
as tipografias e os mercados livreiros; as polêmicas contra a astrologia e a trajetória do
"Grand Tour", entre outros.

II OBJETIVOS

Compreender o Humanismo, o Renascimento e os Classicismos enquanto modelos e
práticas culturais associados a "formas de viver" - em termos éticos e estéticos - que
encarnaram a nova identidade moderna das classes aristocráticas do Antigo Regime.

Avaliar o debate intelectual sobre o Renascimento: a consciência de um renascer nos
séculos XV e XVI; o mito do renascimento como um valor universal no século XVIII; a
afirmação de seu conceito historiográfico no século XIX; a problematização de sua
modernidade no pós-Segunda Guerra.



Identificar os conteúdos e os instrumentos do "renascer": a forma dos Antigos; o mito da
glória humana e das virtudes; o princípio da vida ativa; a glorificação do homem e da
natureza; o evangelismo erasmiano; a arte como ciência e a revolução nas
comunicações; a ciência e o princípio de autoridade.

Refletir sobre as categorias periodizantes de Antigos, Modernos e Antigo Regime.

III – PROGRAMAS

I. Os nomes da coisa: renovatio / renatum

A primeira parte do curso será dedicada a reconstituir os múltiplos sentidos que
historicamente foram associados aos vocábulos RENOVATIO/RENATUM (renovação,
renascido) pelos próprios contemporâneos. Como base nos estudos seminais de Paul Oscar
Kristeller, Billanovich e Eugenio Garin sobre o léxico humanista, de Petrarca a Montaigne, do
século XIV ao XVI, ocorreu uma “pulsão para o renascer”; pulsão esta acompanhada por uma
consciência da necessidade de mudança, ambas possíveis de serem identificadas pelo uso de
novos vocábulos.

II. O Renascimento nos estudos históricos

Na segunda parte, dedicada ao Renascimento enquanto conceito historiográfico, serão

apresentadas as principais etapas de uma querela que tem como certidão de nascimento o

debate sobre as origens da Idade Moderna e, portanto, sobre o próprio conteúdo desta

modernidade na segunda metade do século XIX. De Jacob Burckhardt (1860) em diante, a

definição e a periodização do Renascimento estarão entrelaçadas à reflexão sobre as origens

e o destino do mundo moderno. No pós-Segunda Guerra, a historiografia reconstituiu um

vulto mais plural para a cultura renascentista, ora próximo da magia e do hermetismo; ora da

experiência cívica republicana; ora do sentimento religioso. Esta segunda parte, se valeu dos

estudos de Michele Ciliberto (Il Rinascimento. Storia di un dibattito, Firenze, La Nuova Italia,

1975), Wallace K. Ferguson (The Renaissance in Historical Thought, 1969) e Cesare Vasoli (Le

filosofie del Rinascimento, 2002), entre outros. Por sua vez, estes trabalhos são devedores

das reflexões de Delio Cantimori (La periodizzazione dell’età del Rinascimento, in Studi di

Storia, 1959) e de Eugenio Garin (Rinascite e Rivoluzioni, 1975).

III. O Renascimento como problema: Antigos, Modernos e novas geografias mentais.

Na terceira parte do curso serão abordados os principais temas que a pesquisa histórica tem

proposto para caracterizar a cultura do Renascimento. De fato, a pesquisa histórica atual

substituiu o intenso debate teórico sobre o Renascimento enquanto categoria historiográfica,

por uma pesquisa documental de amplo alcance que se baseia na convicção da existência de

“renascimentos” no plural e de diferentes propostas culturais de classicismo. Deste modo,

ampliou-se o olhar indo além da cidade renascentista para percorrer as Cortes do Antigo

Regime, seu sistema cultural e político, o fenômeno do mecenatismo e da produção e

difusão de impressos, bem como as trocas culturais globais na primeira época moderna

IV - AVALIAÇÃO



Seu formato é interativo, prevendo leituras e discussão do percurso coletivo. A avaliação será
o resultado do somatório dos relatórios de leitura e de um trabalho final.
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