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RENASCIMENTO E HUMANISMO



História, 7º Ano do Ensino Fundamental
Renascimento Cultural

Imagem: The Creation of Adam, Capela Sistina – Michelangelo Buonarroti (1475-
1564). / Fotografia e distribuição por Titimaster / Domínio Público.

RENASCIMENTO CULTURAL

Denomina-se 
“Renascimento”  

devido à redescoberta 
e à revalorização das 
referências culturais 

da antiguidade 
clássica, base para as 

transformações do 
período em direção  a 
um ideal humanista e 

naturalista.



MECENATO

•Mecenas: burguesia, nobres,
princípes e até Papas financiavam
e protegiam as artes e os artistas;

termo que indica o incentivo e o patrocínio de 
artistas e de literatos e, mais amplamente, de 
atividades artísticas e culturais.

História, 7º Ano do Ensino Fundamental
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O MECENATO



Imagem:  Homem vitruviano / Leonardo da Vinci (1452 – 1519) / 
Disponibilizada por Lviatour / Domínio Público

Fundamentos:

Antropocentrismo

Racionalismo

Humanismo e individualismo

Do grego anthropos “humano” e 
kentro “centro”, ou seja, o Homem no 
centro das atenções.

individualismo em oposição ao 
teocentrismo e às concepções da 
filosofia escolástica. 

Esta nova concepção expressou-se 
nas Artes Plásticas e na Literatura e 
fez desenvolver o estudo da 
Medicina, da Física, entre outras

Esta doutrina afirma que existe uma 
causa inteligível em tudo, mesmo que 
não possa ser demonstrada de fato, 
como a origem do Universo. 

História, 7º Ano do Ensino Fundamental
Renascimento Cultural CARACTERÍSTICAS



Na pintura medieval, as figuras são estáticas de expressões invariáveis, fixas em
um fundo chapado.

Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagens como
eram de fato no mundo real.

Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento.
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A nova maneira de representar o mundo



O grandioso esquema 
compositivo para o 
teto da capela Sistina 
estabelece uma 
narrativa do velho 
testamento, desde o 
Gênesis ao Dilúvio, a 
que se juntou, na 
parede do altar, uma 
enorme composição 
plena de dramatismo, 
interpretando o 
Julgamento Final 
(1536-1541).

História, 7º Ano do Ensino Fundamental
Renascimento Cultural

Imagem: Visão parcial do teto da Capela Sistina / Michelangelo. / Fotografia e Disponibilização por Jean-Christophe 
BENOIST / GNU Free Documentation License

MICHELANGELO



"O homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos 
grandes personagens…".

Os fins justificam os meios.

É reconhecido como fundador do
pensamento e da ciência política
moderna, pelo fato de haver escrito
sobre o Estado e o Governo como
realmente são e não como deveriam
ser.
O "Príncipe" é provavelmente o livro
mais conhecido de Maquiavel

História, 7º Ano do Ensino Fundamental
Renascimento Cultural

Imagem: Nicolau Maquiavel /  pintura de 
Santi di Tito / Disponibilizada por Thomas 
Gun / Domínio Público

NICOLAU MAQUIAVEL



• Foi um dos mais notáveis pintores do 
Renascimento e possivelmente seu 
maior gênio; destacou-se como 
cientista, matemático, engenheiro, 
inventor, anatomista, pintor, escultor, 
arquiteto, botânico, poeta e músico;
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LEONARDO DA VINCI



História, 7º Ano do Ensino Fundamental
Renascimento Cultural

Imagem: Mona Lisa  / Leonardo da Vinci (1452-
1519) / Disponibilizada por Dcoetzee / Domínio 
Público

Imagem: A Última Ceia / Leonardo da Vinci (1452-1519) / Disponiblizada por Ttaylor / 
Domínio Público

LEONARDO DA VINCI



•A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, é uma obra exemplar da 
relação do Renascimento com o Humanismo e o Classicismo;
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A ESCOLA DE ATENAS- RAFAEL SANZIO



PENSAMENTO 
MEDIEVAL

PENSAMENTO 
RENASCENTISTA

Teocentrismo Antropocentrismo

Verdade = Bíblia Verdade = experimentação, observação

Vida material sem importância Vida terrena e material também é importante

Conformismo Crença no progresso

Natureza = fonte do pecado Natureza = beleza, onde o homem se insere

Ascetismo Hedonismo

Dogmatismo Fé diferente da razão

História, 7º Ano do Ensino Fundamental
Renascimento CulturalDIFERENÇAS ENTRE O PENSAMENTO MEDIEVAL E O RENASCENTISTA



CIENTISTAS DO RENASCIMENTO

Durante o Renascimento, as verdades baseadas na tradição e na autoridade
foram contestadas; em seu lugar foram criadas novas verdades baseadas na
observação, na experiência e na crítica. Essa atitude investigativa contribuiu
para um grande avanço científico.



ANDREAS VESALIUS

Andreas Vesalius (1514-1564) é considerado o pai da anatomia moderna.

Em 1543, publicou a obra De humani corporis fabrica. Lançcada
originalmente em 7 volumes, a obra de Vesalius revolucionou a ciência
média; até então, ninguém havia feito uma descrição tão precisa e
detalhada da anatomia humana.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Studies_of_the_Arm_showing_the_Movements_made_by_the_Biceps.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Vesalius_Fabrica_fronticepiece.jpg


NICOLAU COPÉRNICO

Nicolau Copérnico (1473-1543),
matemático e físico nascido
onde hoje é a Polônia. Ele
descreveu os movimentos da
Terra e formulou a teoria do
heliocentrismo (o Sol como
centro do sistema planetário).



GALILEU GALILEI

Galileu Galilei (1564-1642), criador da Física moderna, comprovou a teoria do
heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico. Por meio de um pequeno
telescópio, construído por ele mesmo, Galileu verificou que a Terra era apenas
um astro entre milhões de outros. Concluiu também que a Terra efetuava dois
movimentos: um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. Na época, a
Igreja defendia o geocentrismo. Por defender o heliocentrismo, Galileu foi
julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar à morte, negou sua teoria.



JOHANNES KEPLER

Johannes Kepler (1571-1630) foi matemático, astrólogo e astrônomo
alemão que desenvolveu a teoria das órbitas planetárias elípticas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Kepler-solar-system-2.png


REFORMA E CONTRARREFORMA



REFORMA E CONTRARREFORMA



REFORMA LUTERANA



Em 1517, o papa prometeu indulgência plena 
para quem contribuísse para construir a nova 
Basílica de São Pedro. 

Indignado, Martinho Lutero pregou na 
porta de sua paróquia as 95 teses.  

Por insistir nas suas ideias, Lutero foi 
expulso da Igreja pelo papa. 

Refugiado no castelo de um nobre, traduziu 
a Bíblia para o alemão.

Lutero fundou uma nova Igreja e criou uma 
nova doutrina. 

21

A Reforma de Lutero 



A Reforma foi a maior divisão já verificada no interior do 
cristianismo.

Motivos da 

Reforma

O poder universal 

do papa.

Corrupção e 

despreparo do 

clero. 

A venda de 

indulgências e 

falsas relíquias.

Primeiros 
reformadores 

- Wycliffe (1320-1384)

- Jan Huss (1369-1415)

22

REFORMA



Ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu fixando na porta da Igreja
de Wittenberg, as 95 Teses, documento que condenava as práticas e
doutrinas da Igreja Católica.

Dentre as 95 teses 
estava:

“21. Erram os pregadores 
de indulgências quando 
dizem que pelas indulgências 
do papa o homem fica livre 
de todo o pecado e que 
está salvo”.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante
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AS 95 TESES DE LUTERO



A salvação pela fé. A Bíblia é o único caminho 
para a salvação.

O sacerdócio universal: a 
livre interpretação da 
Bíblia.

Os dois únicos sacramentos 
necessários – batismo e 
eucaristia. 

O cancelamento do celibato 
clerical e do culto às 
imagens.

Liturgia simples, sem 
esplendor ou luxo, o culto 
consiste em orações, 
leituras e cânticos.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante DOUTRINA LUTERANA



Lutero foi excomungado pelo
papa em 1521, mas queimou
publicamente o documento de
excomunhão e passou a
difundir sua doutrina.

Com o apoio das classes ricas,
Lutero conseguiu divulgar sua
doutrina religiosa no norte da
Alemanha, na Suécia, na
Dinamarca e na Noruega.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma ProtestanteEXPANSÃO DAS IDEIAS LUTERANAS



JOÃO CALVINO E A REFORMA CALVINISTA



Com Lutero, 
Calvino defendia:

A Salvação pela fé.

Apenas dois 
sacramentos: o 

Batismo e a Eucaristia. 

O fim do culto às 
imagens. 

Diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta. 

27

REFORMA CALVINISTAJOÃO CALVINO



Na Suíça, Calvino introduziu novas ideias ao movimento
protestante, iniciando em 1534, a Teoria da Predestinação.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma ProtestanteCALVINO E A DOUTRINA CALVINISTA

• Teoria da Predestinação  a salvação humana depende
exclusivamente da vontade de Deus, ou seja, uns são escolhidos para
serem salvos e outros não. A posse de riquezas é o sinal que
identifica os "eleitos" por Deus a fim de serem salvos;



29

REFORMA NA INGLATERRA



A CONTRARREFORMA OU A REFORMA CATÓLICA



Realizada para conter o avanço do protestantismo e 

fortalecer o catolicismo. 

Reforma impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de 

Trento. 

Fez uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de 

Inquisição, para reprimir e punir seus adversários. 

• Fundada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola.

• Dedicaram-se a divulgar o catolicismo na Europa e 

a evangelizar os povos da Ásia, da África e da 

América. 

• Também atuaram na educação. 

Ordem 

dos 

Jesuítas

31

A CONTRARREFORMA (A REFORMA CATÓLICA)



Ocorreu de 1545 a 1563, 
tendo sido interrompido 
diversas vezes devido a 
guerras e a uma peste. 

Rejeitou as doutrinas de 
Lutero e de Calvino.

Considerou crime a 
venda de indulgências e 

reafirmou o poder do 
papa.  

Conservou os sete 
sacramentos e o culto à 

Virgem e aos santos. 

Propôs a criação de 
seminários e reeditou o 

Index. 

32

O CONCÍLIO DE TRENTO

Constitui a série de medidas
tomadas pelo Concílio de Trento
(1545-1563), visando impedir o
avanço das denominações
protestantes e reestruturar a Igreja
Católica. Nesse Concílio, foram
reafirmados todos os dogmas
católicos e criados os mecanismos
de contenção do movimento
reformista.



Imagens: (a) Public Domain e (b) Public Domain.

“SANTA” INQUISIÇÃO?!

Tribunal de Santo Ofício: vigiar, julgar e punir 

qualquer pessoa acusada de heresia.

A prática de torturar “hereges” era uma 

forma de fazê-los confessar seus “pecados”.



EXERCÍCIOS DE REVISÃO

Agora é hora de REVISAR!



EXERCÍCIOS DE REVISÃO

QUESTÃO 1- Observe a imagem e responda.

Acompanhando a intenção da burguesia
renascentista de ampliar seu domínio sobre a
natureza e sobre o espaço geográfico, através
da pesquisa científica e da invenção
tecnológica, os cientistas também iriam se
atirar nessa aventura, tentando conquistar a
forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e
mesmo a expressão e o sentimento.

In: SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas:
Unicamp, 1984.

O texto apresenta um espírito de época que
afetou também a produção artística, marcada
pela constante relação entre:

a) fé e misticismo.

b) ciência e arte.

c) cultura e comércio.

d) política e economia.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

ciência e arte.

Veja como a ideia do racionalismo está presente na 
elaboração artística; logo, a arte poderia ser 

“cientificizada”. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2 - A atividade crítica foi uma das características mais
notáveis do humanismo do Renascimento. Nesse sentido, podemos
afirmar que os humanistas:

a) estavam mais atentos aos aspectos de continuidade e
permanência do que aos de modificação e variação da natureza e da
sociedade.

b) defendiam os valores da Igreja e da cultura medieval à
semelhança dos teólogos tradicionais.

c) dedicavam-se à crítica da cultura tradicional e à elaboração de um
novo código de valores e de comportamentos.

d) formavam um grupo de eruditos voltados, exclusivamente, para a
renovação dos estudos universitários.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Dedicavam-se à crítica da cultura tradicional e à 
elaboração de um novo código de valores e de 

comportamentos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Estudamos que o Renascimento pode ser
considerado uma grande revolução da Idade Moderna, isso
porque gerou grandes transformações. Agora, responda: Foram
características do Renascimento, entre outras:

a) a retomada dos valores da cultura greco-romana; o
antropocentrismo; a convicção de que tudo pode ser explicado
pela ciência;

b) a reafirmação dos valores da cultura medieval; o deísmo; o
caráter civil da produção artística;

c) o repúdio aos valores da cultura greco-romana; o deísmo; o
racionalismo;

d) o repúdio aos valores da cultura medieval; o antropocentrismo;
a negação de que tudo pode ser explicado pela razão e pela
ciência.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

a retomada dos valores da cultura greco-romana; o 
antropocentrismo; a convicção de que tudo pode ser 

explicado pela ciência.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Observe a imagem.

Com base nos avanços técnicos e tecnológicos do
período renascentista, pode-se afirmar que:

a) O teocentrismo, isto é, a descoberta que o
homem é o centro do universo;

b) Os conhecimentos acumulados desde a
Antiguidade, se aprimoraram notavelmente a
partir do século XV. De particular importância no
Renascimento europeu foram as realizações dos
engenheiros e arquitetos italianos, dos
metalurgistas e impressores alemães e dos
engenheiros holandeses.

c) Durante o Renascimento, um grande avanço
científico foi a descoberta de Nicolau Copérnico.
Sua teoria geocêntrica defendia que a Terra era o
centro do universo.

d) Os avanços do Renascimento também podem se
encontrados na Literatura e na Política. Por
exemplo: Luís de Camões escreveu O Príncipe, e
Nicolau Maquiavel escreveu “A República”.

e) No renascimento, prevaleceu o sentimento
racionalista e teocêntrico. Isto é, o avanço da
ciência era apoiado pela Igreja.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Os conhecimentos acumulados desde a Antiguidade, se 
aprimoraram notavelmente a partir do século XV. De 

particular importância no Renascimento europeu foram 
as realizações dos engenheiros e arquitetos italianos, dos 
metalurgistas e impressores alemães e dos engenheiros 

holandeses.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- (UnB-DF) A Reforma Protestante rompeu a unidade
cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa
na Igreja Católica, a chamada Contrarreforma. A esse respeito
julgue os itens adiante:

A) () C () E – O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e
financeira que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o
descompasso da Igreja romana em relação às transformações ocorridas
na sociedade.

B) () C () E – As ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na
leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem
a supremacia da Igreja sobre o Estado.

C) () C () E – Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana,
Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia
mercantil.

D) () C () E – A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica
de reorganizar-se com base em princípios liberais: abrandamento da
hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges
e abandono das práticas de censura.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

A) C

B) C

C) C

D) E
C-C-C-E. Ao contrário do que afirma o último item, a Igreja com a 

Contrarreforma fortaleceu todas aquelas características.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6 - Leia o texto abaixo:

“Deus chama cada uma para uma vocação particular cujo objetivo é
a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro, pelas
qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, a sobriedade,
a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de
seu lado o mundo pelo esforço, e sua ação é santa”.

O trecho acima é uma pregação de um dos principais líderes
da Reforma Protestante do século XVI. Quem é esse líder?

a) Martinho Lutero.

b) Henrique VIII.

c) João Calvino.

d) John Wyclif.

e) Jan Huss.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”.

João Calvino defendia a predestinação absoluta, colocando o mundo sob a 
vontade de Deus, indicando ainda que a riqueza e o sucesso econômico eram 

também vontades divinas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- Calvino [...] introduziu a noção de progresso e sucesso. Para o

reformador genebrês, o indivíduo era responsável perante Deus. De acordo com suas

possibilidades, devia tentar utilizar os meios que Deus lhe dera para se aperfeiçoar, dar

a seus filhos chances de sucesso (principalmente por meio da educação) e trabalhar de

maneira a se tornar um exemplo para seus próximos, seus vizinhos e sua congregação.

(GARRISSON, s.d, p. 60).

A concepção calvinista quanto à relação entre o homem e os bens resultantes

do esforço do trabalho propiciou, de acordo com o texto, a:

a) superação do medo da acumulação de riquezas, vista anteriormente como pecado,

e, a partir daí, como sinônimo de progresso.

b) condenação do lucro resultante da circulação do capital usurário, incentivado pelas

nascentes casas bancárias da época.

c) defesa do justo preço e do lucro limitado, como eram praticados nas corporações de

ofícios das cidades medievais.

d) queda dos antagonismos econômicos entre comerciantes católicos e protestantes, na

Europa da época.

e) valorização do ócio e do lazer, como sinais de riqueza, prestígio e felicidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”.

superação do medo da 
acumulação de riquezas, vista 

anteriormente como pecado, e, a 
partir daí, como sinônimo de 

progresso.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8- O Ato de Supremacia publicado pelo Parlamento inglês
em 1534 transformou o rei em chefe supremo da Igreja. Apesar de
seu caráter eminentemente político, Henrique VIII utilizou um
argumento pessoal para romper com a Igreja católica e que estava
relacionado:
A) a sua tentativa de se divorciar e assim encontrar uma nova esposa
que poderia lhe dar um herdeiro masculino.
B) a sua vontade em casar sua filha com um príncipe alemão luterano.
C) ao seu interesse em anexar as terras do Sacro Império Romano-
Germânico.
D) a sua oposição à prática de venda de indulgências por parte da
Igreja Católica.
E) a brigas familiares, uma vez que o papa era o seu irmão.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Após a negativa da tentativa de anulação de seu 
casamento com Catarina de Aragão, Henrique VIII rompeu 

com a Igreja Católica, confiscando todos os seus bens.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- Sobre a Contrarreforma é CORRETO afirmar:

I - O movimento não teve o apoio do papa e dos bispos católicos, pois
acreditavam que não havia nada o que fazer para evitar o avanço do
protestantismo na Europa.

II - Conseguiu eliminar todas as religiões protestantes já no século XVI.

III- Provocou guerras religiosas na Europa, suscitando um clima de
perseguições e conflito religioso.

IV- O movimento promoveu o retorno do Tribunal do Santo Oficio, determinou
a catequização de indígenas nas terras descobertas e criou o Índice de Livros
Proibidos.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II.
C) Apenas I, III.
D) Apenas II, IV.
E) Apenas III, IV.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”.

Apenas III, IV.

III- Provocou guerras religiosas na Europa,
suscitando um clima de perseguições e conflito
religioso.

IV- O movimento promoveu o retorno do Tribunal
do Santo Oficio, determinou a catequização de
indígenas nas terras descobertas e criou o Índice
de Livros Proibidos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- Quanto às reformas religiosas ocorridas durante a Idade
Moderna, entre as medidas abaixo indicadas, assinale a que foi característica
da Reforma Anglicana.

A) Afirmação da salvação pela fé.
B) Criação da Companhia de Jesus.
C) Declaração de que apenas os predestinados por Deus teriam direito à salvação.
D) Estabelecimento do rei como chefe supremo da Igreja.
E) Inquisição.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”.

estabelecimento do rei como chefe supremo 
da Igreja.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 11- No século XVI surgiu, na Europa, um movimento de caráter
religioso, político e econômico que deu origem à Reforma protestante, iniciada
como uma reação:

a) ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o
desenvolvimento das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica.
b) à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo
do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas.
c) à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na
salvação pela fé e no livre exame da Bíblia.
d) ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação
representava o apoio à teoria da supremacia e do universalismo do poder papal.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”.

à crise da Igreja Católica, que se 
manifestava através da vida desregrada, 
do luxo do alto clero, da venda de cargos 

eclesiásticos e de relíquias sagradas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 12- Henrique VIII, Lutero e Calvino foram
vultos da Reforma protestante. Indique a alternativa
ligada, respectivamente, a seus nomes:

a) 95 teses contra a venda de Indulgências, Instituições
da Religião Cristã e Doutrina de Justificação pela Fé.
b) Doutrina da Predestinação Absoluta, criação da
Igreja Anglicana Independente e a Paz de Augsburgo.
c) Concílio de Trento, venda de Indulgência e Index.
d) Criação da Igreja Anglicana Independente, 95 Teses
contra a venda de Indulgências e a Doutrina da
Predestinação Absoluta.
e) Criação da Igreja Calvinista, Doutrina da
Predestinação Absoluta e reação à Reforma Luterana.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja 
Anglicana em 1534; Lutero também rompeu com a Igreja 
quando afixou as 95 teses na catedral de Wittenberg; e 

João Calvino desenvolveu as bases religiosas necessárias 
ao capitalismo.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com
Insta: @rafaelnascimento.his
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