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Módulo 7
Renascimento cultural; Reforma Protestante e 
Contrarreforma católica

Atividades para sala

01  E

 O advento da imprensa foi fundamental para a expansão 
dos ideais burgueses e renascentistas no início da Era 
Moderna. Esses ideais, transcritos nos livros fabricados no 
período, expressaram o surgimento de novas práticas cul-
turais e novas refl exões sobre a sociedade da Europa.

02  C

 O texto do historiador Georges Duby aponta para a pas-
sagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse 
cenário, houve mudanças estruturais em toda a socie-
dade europeia. Na economia, ocorreu a transição de um 
modelo agrário e rural para um modelo mais dinâmico, 
urbanizado, monetário e comercial. No campo da política, 
a passagem da fragmentação política para a centralização 
do poder nas mãos dos reis. Já na cultura, ocorreu uma 
transição do teocentrismo para o antropocentrismo. O 
texto faz referência ao Renascimento Cultural ao citar que 
a criação artística “mudou de tom”, pois a arte que era vin-
culada ao cristianismo agora está centrada no ser humano.

03  D  

 A questão remete ao renascimento científi co vinculado 
ao Renascimento Cultural dos séculos XIV, XV e XVI. 
 Nicolau Copérnico, em sua obra De revolutionibus orbium 
 coelestium, desenvolveu a teoria do heliocentrismo, ou 
seja, o Sol é o centro do Universo, questionando a tese 
do geocentrismo defendida por Aristóteles e Ptolomeu, 
na Antiguidade, e pela Igreja Católica, na Idade Média. O 
pensamento de Copérnico está inserido no contexto do 
Renascimento Cultural, caracterizado pelo antropocen-
trismo, racionalismo, heliocentrismo, entre outros.

04  A

 A invenção da imprensa por Gutenberg trouxe inúme-
ros benefícios para a modernidade, notadamente a 
disseminação do conteúdo existente nos livros. No texto, 
faz-se alusão à Bíblia.

05  A

 Entre os questionamentos promovidos pelos protestantes 
religiosos, estavam a corrupção da Igreja (venda de indul-
gências e simonia), a intromissão da Igreja em assuntos 
políticos e o excesso de poder do papa.

06  A

 As reformas religiosas propiciaram a livre interpretação da 
Bíblia e o uso das línguas vernáculas em detrimento do 
latim, o idioma ofi cial da Igreja.

Atividades propostas

01  B

 O desenvolvimento urbano e o Renascimento Cultural pro-
moveram transformações na sociedade, como o surgimento 
de novas profi ssões urbanas, que promoveu, também, uma 
nova divisão do trabalho.

02  C

 A questão estabelece como correta a alternativa que apre-
senta os dois conceitos fundamentais de cada um dos 
períodos históricos: na Idade Média, desenvolveu-se o 
teocentrismo, devido à forte infl uência da Igreja Católica, 
como instrumentos de contenção dos confl itos sociais; 
enquanto no período da Renascença, na Idade Moderna, 
o conceito fundamental é o antropocentrismo, colocando 
o ser humano como o centro da preocupação e do novo 
paradigma cultural, social e econômico. 

03  E

 Roger Bacon viveu na Baixa Idade Média, quando alguns 
teólogos vislumbraram possibilidades maiores do que 
aquelas defi nidas pela Bíblia. A crença na capacidade 
criadora do ser humano chocava-se com as concepções 
teocêntricas da Igreja Católica, que entendia que apenas 
Deus era “criador”. A escolástica, fi losofi a que incorporou 
aspectos humanistas e racionais ao cristianismo, represen-
tou uma porta para o desenvolvimento de novas visões de 
mundo que, séculos depois, propiciaram o Renascimento 
Cultural.

04  B

 O termo renascentista remete à Idade Moderna, momento 
em que uma nova visão de mundo se desenvolveu ao 
mesmo tempo em que a burguesia e o comércio estavam 
em expansão. A cultura renascentista resgatava valores 
greco-romanos em contraposição à visão medieval ainda
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  predominante na sociedade e, dessa maneira, revalori-
zou a razão, estimulando a reflexão e o senso crítico, com 
novas descobertas científicas, assim como uma nova arte, 
que refletia não apenas a adoção de novas técnicas, mas a 
valorização do ser humano e de sua vida cotidiana. 

05  E

 O Renascimento Cultural ocorreu na Europa durante os 
séculos XIV, XV e XVI, começando no norte da Itália e depois 
se propagando para outras regiões. Esse movimento 
 defendeu, entre outras correntes de pensamento, o huma-
nismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o empirismo, 
o hedonismo e o individualismo, sendo inspirado nos valo-
res da Antiguidade Clássica grega e romana. É possível 
perceber que a fala de Hamlet não ilustra o teocentrismo, 
e sim o antropocentrismo, portanto, não defende a ideia 
de que Deus é o centro do  Universo. Embora hedonismo 
e empirismo sejam características desse movimento cultu-
ral, a fala de Hamlet remete ao antropocentrismo, que é a 
valorização do ser humano e suas potencialidades. 

06  B

 O hedonismo (prazer como bem supremo da humani-
dade) e o antropocentrismo (ser humano como centro do 
Universo) são características básicas do Renascimento.

07  A

 O trecho apresentado mostra um membro das camadas 
populares evocando a religião para justificar seu ato, no caso, 
o roubo de carvão. Isso mostra como a religião podia ser 
utilizada por qualquer setor social para justificar suas ações.

08  E

 O texto aborda as várias interpretações que a Bíblia e os 
demais textos religiosos podem gerar, apoiando também 
a prática da censura do pensamento cristão e a conse-
quente punição dos considerados hereges.

09  B

 A Igreja Católica criava regras para o lucro e condenava a 
usura (empréstimo de dinheiro com a cobrança de juros), 
descontentando os setores urbanos da sociedade euro-
peia, além de exercer rígido controle sobre a doutrina e a 
organização eclesiástica. No entanto, ainda eram comuns 
práticas como a simonia, isto é, a venda de indulgências, 
contra a qual se levantou Martinho Lutero, iniciador da 
Reforma. Somente com a Contrarreforma, a Igreja Católica 
reativou a Inquisição. Apesar de características ligadas ao 
racionalismo renascentista, a Reforma  Protestante foi ante-
rior ao movimento iluminista.

10  D

 A tradição punitiva descrita no enunciado faz parte dos 
registros da Inquisição. Tal prática, apesar da contrarie-
dade de alguns, foi utilizada pela Igreja Católica até mea-
dos do século XVIII.

11  E

 O movimento dos anabatistas representou uma dissidên-
cia do luteranismo e se desenvolveu principalmente na 
região da Alemanha. O movimento foi considerado mais 
radical, visto que atingira uma parcela expressiva dos 
camponeses, que defendiam reformas socioeconômicas, 
como a expropriação das terras da Igreja.

12  E

 Quanto à classificação dos hereges, era mais comum que 
adeptos de doutrinas protestantes e estudiosos que se 
dedicassem às ciências fossem os principais alvos dos tri-
bunais eclesiásticos, no período da Inquisição.


