
 
 

Sobre o Conceito de Renascimento: 
 
 

“[...]Foi Giorgio Vasari em sua obra “ Vida dos mais excelentes pintores, 
escultores e arquitetos (1550) quem primeiro e empregou o termo 

"Renascimento" (rinascitá)  para designar a retomada do estilo clássico 
na pintura  - pelo pintor Giotto (séc. XIV),  influenciando um novo estilo, que 

rompe com a arte gótica, característica do final do período medieval. [...] 
 

O conceito de Renascimento designando um período histórico, 
intermediário entre o medieval e o moderno, e abrangendo os séc. XV a XVI 
origina-se, entretanto, da obra do historiador da arte  Jacob Burkhardt, A 

civilização do Renascimento na Itália (1860). 
 

[...] O Renascimento, fiel a sua valorização dos clássicos, foi buscar o lema 
do humanismo no filósofo grego da sofística, Protágoras,[...] "o homem é a 

medida de todas as coisas." [...] Assim[...] o humanismo renascentista 
retoma a herança greco-romana como base da nova identidade cultural. 

[...]” 
(MARCONDES, Danilo. As origens do pensamento moderno e a ideia de modernidade. 

Ed. Zahar, São Paulo: 2016,  23 páginas) 
 

Após ler com atenção, debata no grupo e responda em seu caderno: 
 

1. De acordo com o fragmento 1, qual o motivo de ter sido usado o nome de 
“Renascimento” para o novo estilo ou movimento artístico que surgia no 
século XIV? 
 

2. Mais tarde a expressão Renascimento, que representava um movimento 
artístico teve sua dimensão expandida para um  movimento de mudança 
de idéias, de pensamento (Humanismo) associado a ascensão burguesa, 
que passou a ser usada para representar todo um período histórico. 
Qual o período que ele representa? E quando, em que obra escrita por 
quem foi utilizada pela primeira vez? 
 

3. Neste período acreditava-se que a partir dos estudos da anatomia 
humana, poderia se compreender todo o funcionamento do mundo, pois o 
corpo representava em si toda a perfeição da natureza. Sabendo disto, 
procure o significado no dicionário de antropocentrismo e 
teocentrismo e identifique qual era a mudança de visão de mundo que 
surgia em relação ao pensamento medieval ao qual os renascentistas 
viriam a mudar.  

 
Sobre o Conceito de Renascimento: 

 
 

“[...]Foi Giorgio Vasari em sua obra “ Vida dos mais excelentes pintores, 
escultores e arquitetos (1550) quem primeiro e empregou o termo 

"Renascimento" (rinascitá)  para designar a retomada do estilo clássico 
na pintura  - pelo pintor Giotto (séc. XIV),  influenciando um novo estilo, que 

rompe com a arte gótica, característica do final do período medieval. [...] 
 

O conceito de Renascimento  designando um período histórico, 
intermediário entre o medieval e o moderno, e abrangendo os séc. XV a XVI 
origina-se, entretanto, da obra do historiador da arte  Jacob Burkhardt, A 

civilização do Renascimento na Itália (1860). 
 

[...] O Renascimento, fiel a sua valorização dos clássicos, foi buscar o lema 
do humanismo no filósofo grego da sofística, Protágoras,[...] "o homem é a 

medida de todas as coisas." [...] Assim[...] o humanismo renascentista 
retoma a herança greco-romana como base da nova identidade cultural. 

[...]” 
(MARCONDES, Danilo. As origens do pensamento moderno e a ideia de modernidade. 

Ed. Zahar, São Paulo: 2016,  23 páginas) 
 

Após ler com atenção, debata no grupo e responda em seu caderno: 
 

1. De acordo com o fragmento 1, qual o motivo de ter sido usado o nome de 
“Renascimento” para o novo estilo ou movimento artístico que surgia no 
século XIV? 

 

2. Mais tarde a expressão Renascimento, que representava um movimento 
artístico teve sua dimensão expandida para um  movimento de mudança de 
idéias, de pensamento (Humanismo) associado a ascensão burguesa, que 
passou a ser usada para representar todo um período histórico. Qual o 
período que ele representa? E quando, em que obra escrita por quem foi 
utilizada pela primeira vez? 

 

3. Neste período acreditava-se que a partir dos estudos da anatomia humana, 
poderia se compreender todo o funcionamento do mundo, pois o corpo 
representava em si toda a perfeição da natureza. Sabendo disto, procure o 
significado no dicionário de antropocentrismo e teocentrismo e 
identifique qual era a mudança de visão de mundo que surgia em relação 
ao pensamento medieval ao qual os renascentistas viriam a mudar.  


