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INSTRUÇÕES 

 Permanecer com o microfone desligado.

 Dúvidas devem ser anotadas. Ao final da apresentação, 

haverá um momento em que haverá interação, para sanar 

as dúvidas. Poderão, também, ser colocadas no chat.

 Recomendo o uso de fones de ouvido.



Avisos Importantes 

 Este projeto foi pensado a partir de solicitações de alguns estudantes.

 Não se pretende compensar as aulas suspensas, pois não corresponderá 

ao conteúdo programático da terceira série. Não se trata de EaD. 

 O contexto em que estamos inseridos é muito delicado. Sendo assim, 

pretende-se uma atividade colaborativa. Não haverá obrigatoriedade, 
controle de presença ou qualquer tipo de avaliação. 

 Futuramente, quando encerrado o período de isolamento, este projeto 

será oferecido presencialmente, para os estudantes que não reunirem 

condições, de qualquer natureza, para acompanhar nossas atividades. 



Principais Objetivos:

Compreender o formato e as exigências dos itens do 

ENEM

Contribuir um resultado positivo, considerando a Teoria 

de Resposta ao Item ( Grau de Dificuldade, Poder de 
Discriminação e Probabilidade de acerto ao acaso) 

“Coerência Pedagógica do Estudante”

 Revisar, primordialmente, os conteúdos abordados na 

primeira e segunda séries do Ensino Médio. 



História Moderna – Parte III
Renascimento Cultural e Reformas Religiosas 



RENASCIMENTO ARTÍSTICO E 

CULTURAL



Principais Fatores 

Crise da escolástica tomista (séc XIV)

O Interesse pelo Direito Romano (burgueses e o estado leigo)

 Preservação cultural da península itálica (os monges 

beneditinos – copistas)

 Tomada de Constantinopla (migração de eruditos bizantinos)

 Desenvolvimento Comercial e o mecenato

 Expansão Marítima

 Invenção dos tipos móveis de impressão



Crise da escolástica 

tomista (séc XIV):

- Crise de insuficiência 

explicativa. 

- Guilherme de Ockam

(1285-1347): separação 

entre fé e razão.

- Lógica: "Uma coisa é 

uma causa de outra se, 

quando inexiste essa 

primeira coisa, esta 

segunda coisa também 

inexiste"



O Interesse pelo 

Direito Romano

- Destaque para as 
“margens da sociedade 
medieval”: cidades-
estados italianas e os 
príncipes do Sacro-
Império Romano 
Germânico (Bula 
Dourada – 1356).

- Princípios de 
individualidade e 
importância da ideia do 
“público”. 



Preservação cultural 

da península itálica

- Importância dos monges 

beneditinos copistas.

- Manutenção de elementos 

culturais e urbanos de 
origem romana.

- Contato com civilizações 

orientais a partir de Bizâncio. 



Tomada de 

Constantinopla

- Migração de sábios 

bizantinos para a 

península itálica. 

- Ao lado: O cerco de 

Constantinopla
(pintado em 1499)



Desenvolvimento Comercial e o mecenato

Cósimo (ou Cosme) de Médici 

(1389 – 1464) Lourenço de Médici (1448 – 1492)



Expansão Marítima

- Incapacidades 

explicativas sobre os 

novos territórios .

- Reflexões sobre a 
humanidade dos povos 

que estavam sendo 

encontrados. 



Gutenberg examinando uma prova, pintura mural, John White Alexander, 1896

Invenção dos tipos móveis de impressão



O Humanismo

 OBS: miséria hominis X dignitas hominis

 Antropocentrismo: “ O homem é a medida de todas as coisas”

 Classicismo: Academia de Florença

 Individualismo

 Razão crítica

 Naturalismo

 Ideal de progresso



"O homem é a medida de todas as coisas, das coisas 

que são, enquanto são, das coisas que não são, 

enquanto não são."

Protágoras de Abdera



“O homem é um Deus não em um sentido 

absoluto, porque é homem, mas é um Deus 

humano.”
Nicolau de Cusa, De conjecturis (1443)



Principais Expressões Artísticas

 Literatura:

 Arquitetura: destaque  para a racionalidade 

matemática

 Pintura: perspectiva, claro-escuro e realismo

 Escultura: a questão da força interior



LITERATURA 
“Dizei-me por obséquio: um homem que 
odeia a si mesmo poderá, acaso, amar 
alguém?
Um homem que discorda de si mesmo 
poderá, acaso, concordar com outro? Será 
capaz de inspirar alegria aos outros quem 
tem em si mesmo a aflição e o tédio? Só um 
louco, mais louco ainda do que a própria 
Loucura, admitireis que possa sustentar a 
afirmativa de tal opinião. Ora, se me 
excluirdes da sociedade, não só o homem 
se tornará intolerável ao homem, como 
também, toda vez que olhar para dentro de 
si, não poderá deixar de experimentar o 
desgosto de ser o que é, de se achar aos 
próprios olhos imundo e disforme, e, por 
conseguinte, de odiar a si mesmo (...)”

Erasmo de Rotterdam, O Elogio da Loucura (1511)

• Dante Alighieri: A Divína
Comédia

• Thomas Morus: A Utopia

• Erasmo de Rotterdam: 
Elogio à Loucura

• Michel de Montaigne: 
Ensaios 

• William Shakespeare: 
Macbeth e Hamlet

• Miguel de Cervantes: Dom 
Quixote

• Luís de Camões: Os Lusíadas 



ARQUITETURA: elementos 
geométricos  

Catedral de Santa Maria del Fiore (Florença), 1436

Catedral de Milão ,1386



Capela Pazzi, Florença 

Filippo Brunelleschi



Catedral de Notre-Dame Capela Pazzi



PINTURA 

Madona Entronizada 

(Cimabue), 1295-1300

A Virgem dos Rochedos 

(Leonardo da Vinci) 

1483-1486

Pintura românica



Giovanni da Fiesole ( Fra Angelico)

A Anunciação, 1433-1434. “gótico tardio”



Gioconda (Mona Lisa), Leonardo da Vinci



Michelangelo Buonarroti -

Capela Sistina



A Escola de Atenas (Rafael Sanzio) 1509-1511



“Jogos Infantis”, Pieter Brueghel



Escultura: Valorização das formas humanas

Nobre Uta, depois de 
1249

Davi (de Michelangelo), 1501-1504
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REFORMAS RELIGIOSAS DO SÉCULO 

XVI



Reforma Protestante: Por Que?

Crise de consciência coletiva do século XIV (culpabilidade)

 Ascensão do individualismo e do espírito laico

Questão da infalibilidade da igreja

 Depreciação do sacerdócio (nicolaísmo e simonia)

 Poder do Estado x poder da igreja

 Paixão humanista pelo que foi escrito

 Importância da imprensa



Apocalipse. Albrecht Durer (1471 - 1528)

Crise de consciência coletiva do século XIV 

(culpabilidade)

Giudizio Universale. Luca Signorelli, 
Cappella di san Brizio, Orvieto (1504)



“Que pavor pro pecador

Quando vier nosso Senhor

A tudo examinar com rigor!...

Pobre de mim, que excusa alegar?

Que patrono invocar

Com os mais santos recear?

Temível dia em que o homem, de luto,

Se erguer do ataúde 

No julgamento de seu orgulho”

Dies Irae (séc. XIV)



Joana D’Arc  (1412-1431)

Questão da infalibilidade da igreja



Depreciação do sacerdócio (nicolaísmo e 

simonia)

Alexandre VI 

(1492-1503)
Julio II    

(1503-1513)

Leão X 

(1513-1521



Pedido do bispo de Basiléia, Cristóvão Von Huttenheim, para que os 

padres de sua diocese...

“não frisassem os cabelos com ferro, 

que não se entregassem ao comércio 

nas igrejas, que não fizessem ali 

algazarra, que não contraíssem dívida 

de bebida, que se abstivessem do 

tráfico de cavalos, que não 

adquirissem bens roubados”



John Wyclif

(1330-1384)

Jan Huss

(1371-1415)

Precursores 



Por que razão daria deus mais

atenção às preces dos padres que às

dos outros homens? Será por causa

de seus grossos lábios e de seu rosto

vermelho, o quiçá por causa de suas

vestes suntuosas, luzentes de sua

avareza, de sua luxúria?
Manifesto Hussita, 1431, afixado na porta de uma igreja da Basiléia



“A dignidade papal dimana do 

Imperador e a preeminência e a 

instituição do Papado provêm do 

poder imperial”

Jan Huss



Sigismundo, Sacro Imperador 
Romano-Germânico

Poder do Estado x Poder 

da Igreja



A Reforma de Martinho Lutero 

 OBS: Representa o ponto culminante de contestação aos rumos da Igreja: 

Doutrinas principais (justificação pela fé, sacerdócio universal e 

infalibilidade das escrituras)

 A insatisfação de Martinho Lutero

 Reforma teológica: a “graça” e a “regra da fé”

 Rito: Negação de santos e sacramentos

 Tradução da Bíblia: uma nova postura do fiel

 Dieta de Worms 1521

OBS: Aliança com a nobreza

 As Revoltas Camponesas 1525: Thomas Müntzer

OBS: As guerras  religiosas e a Paz de Augsburgo



Martinho Lutero
Johann Tetzel

A insatisfação de Martinho Lutero



95 Teses de Lutero 

Tese 24: “Por isso, a maior parte do povo está sendo 
necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta 
promessa de absolvição da pena”

Tese 36: “Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem 
remissão plena tanto da pena como da culpa, que são suas 
dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência”

Tese 54: “Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo 
sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que 
a ela” 

Tese 62: “O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho 
da glória e da graça de Deus”

Tese 79: “É blasfêmia dizer que a cruz com as armas do papa, 
insigneamente erguida, eqüivale à cruz de Cristo” 



Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, 

como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados 

da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição 

de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo,

I Pedro 1:18
Primeira Epístola de São Pedro 1, versículo 18

porque vós estais certos de obter, como preço 

de vossa fé, a salvação de vossas almas.

I Pedro 1:9
Primeira Epístola de São Pedro 1, versículo 9



“Vossa Majestade Imperial e Vossas Excelências exigem uma resposta

simples. Aqui está ela simples e sem adornos. A menos que eu seja

convencido de estar errado pelo testemunho das Escrituras ou (pois não confio

na autoridade sem sustentação do papa e dos concílios, uma vez que é óbvio

que em muitas ocasiões eles erraram e se contradisseram) por um raciocínio

manifesto eu seja condenado pelas Escrituras a que faço meu apelo, e minha

consciência se torne cativa da Palavra de Deus, eu não posso retratar-me e não

me retratarei acerca de nada, já que agir contra a consciência não é seguro

para nós, nem depende de nós. Isto é o que sustento. Não posso fazê-lo de

outra forma. Que Deus me ajude. Amém”.
Citado em Documents of the Christian Church. p.285.

Dieta de Wörms



Confissão de Augsburgo (1530) 

ARTIGO 7: DA IGREJA

Ensina-se também que sempre haverá e 
permanecerá uma única santa igreja cristã, 
que é a congregação de todos os crentes, 
entre os quais o evangelho é pregado 
puramente e os santos sacramentos são 
administrados de acordo com o evangelho.

Porque para a verdadeira unidade da igreja 
cristã é suficiente que o evangelho seja 
pregado unanimemente25 de acordo com 
a reta compreensão dele e os sacramentos 
sejam administrados em conformidade com 
a palavra de Deus. E para a verdadeira 
unidade da igreja cristã não é necessário 
que em toda a parte se observem 
cerimônias uniformes instituídas pelos 
homens. É como diz Paulo em Efésios 4: “Há 
somente um corpo e um Espírito, como 
também fostes chamados numa só 
esperança da vossa vocação; há um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo.”

ARTIGO 20: DA FÉ E DAS BOAS 

OBRAS
Visto, pois, que a doutrina da fé, que é 
o artigo principal no cristianismo, foi 
negligenciada por tempo tão longo, 
como é forçoso confessar, havendo-se 
pregado apenas doutrina de obras por 
toda a parte, os nossos deram a 
seguinte instrução a respeito:

Em primeiro lugar, que nossas obras 
não nos podem reconciliar com Deus 
e obter graça; isso, ao contrário, 
sucede apenas pela fé, quando 
cremos que os pecados nos são 
perdoados por amor de Cristo, o qual, 
ele só, é o mediador que pode 
reconciliar o Pai.50 Agora, quem pensa 
realizar isso mediante obras e imagina 
merecer a graça, esse despreza a 
Cristo e procura seu próprio caminho a 
Deus, contrariamente ao evangelho.



Thomas Müntzer Anabatistas condenados à morte por 

afogamento

Movimento Anabatista: relações entre a 

crítica religiosa e a contestação política. 



Reforma Calvinista 

 A questão da predestinação 

absoluta

 O trabalho honesto e o ócio

 A expansão do calvinismo

 OBS: Os Hugenotes franceses 

e a Noite de São Bartolomeu 

(1872)

 “A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo” –

Max Weber

João Calvino (1509-1564)



Reforma Anglicana 

 Henrique VIII e o Ato de 

Supremacia

 Interesses econômicos e 

políticos (questão 

nacional)

 Elizabeth I e a adoção do 

conteúdo calvinista

Levítico 18:16 Não descobrirás a 

nudez da mulher de teu irmão; é a 

nudez de teu irmão. 





A Europa e as “Guerras Religiosas: 

França 
Na Noite de São Bartolomeu de 1572, os católicos massacraram os 

huguenotes na França. Somente em Paris, três mil protestantes foram 

exterminados nessa noite. A violência estava espalhada por todo o país, o 

número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares.

Poucos dias antes, era calmo o ambiente na capital. Celebrara-se um 

matrimônio real, que deveria encerrar um terrível decênio de lutas religiosas 

entre católicos e huguenotes. Os noivos eram Henrique, rei de Navarra e 

chefe da dinastia dos huguenotes, e Margarida Valois, princesa da França, 

filha do falecido Henrique 2º e de Catarina de Médici.

Margarida era irmã do rei Carlos 9º. Alguns milhares de huguenotes de todo o 

país – a nata da nobreza francesa – foram convidados a participar das festas 

de casamento em Paris. Uma armadilha sangrenta, como se constataria mais 

tarde.

https://www.dw.com/pt-br/1572-noite-de-s%C3%A3o-bartolomeu/a-320214

https://www.dw.com/pt-br/1572-noite-de-s%C3%A3o-bartolomeu/a-320214


ÉDITO DE NANTES (1598)
Mas agora, já que Deus houve por bem nos proporcionar relativa calmaria, nós consideramos não 

poder fazer melhor uso desta do que nos dedicando ao que pode concernir à glória de seu santo 

nome e serviço, e concorrer para que ele possa ser adorado e objeto de prece de todos os nossos 

súditos; e se [a Deus] não lhe satisfaz permitir que ocorra por enquanto em uma mesma e única forma 

de religião, que ao menos seja sob uma só intenção, e com uma norma tal, que não haja a seu 

respeito qualquer perturbação ou tumulto, e que nós e este reino possamos merecer e conservar o 

glorioso título de profundamente-cristãos, o qual por tantos méritos e há tanto tempo foi [por nós] 

adquirido, e pelo mesmo meio afastar a causa do mal e das agitações que podem advir da ação da 

religião, sempre mais incerta e penetrante do que as outras. Nessa ocasião, tendo reconhecido essa 

questão como sendo de grande importância e digna de relevante consideração, depois de ter 

retomado as anotações de queixas de nossos súditos católicos, e de ter também permitido a nossos 

súditos da Religião Pretensamente Reformada que se reunissem e se fizessem representar, de modo a 

apresentar conjuntamente todas as suas advertências e observações, e tendo por esta ação revisto os 

éditos precedentes, julgamos necessário estabelecer agora a todos os nossos súditos, e em caráter 

abrangente, uma lei geral, clara, precisa e absoluta, que sirva de norma para todos os diferendos entre 

as partes, havidos e passíveis de haver; tal lei deverá ser bastante para uns e outros, segundo os 

assuntos que vierem a ocorrer. Só entramos nessa deliberação devido ao zelo que temos pelo serviço a 

Deus, e para que doravante ele possa chegar a todos os nossos súditos, e estabelecer entre eles uma 

boa e durável paz. 



Guerras Religiosas: Países Baixos 

Outra região bastante atingida pelos conflitos religiosos foram 
os Países Baixos (Holanda e Bélgica atuais) até aquele 
momento sob o domínio do Império espanhol. Aí também os 
conflitos religiosos ganharam dimensões políticas. Os calvinistas 
concentrados no norte passaram a lutar ao mesmo tempo 
contra os católicos e a dominação espanhola. Os conflitos 
duraram mais de 50 anos e só terminaram completamente 
com o reconhecimento da independência das Províncias 
Unidas pelo Império espanhol. A partir daí, os Países Baixos 
continuaram católicos e sob a dominação espanhola e as 
Províncias Unidas se projetaram enquanto uma federação 
calvinista independente.

SANTOS, Cláudia Regina Andrade dos; MOURA, Ana Maria . História Moderna I, 
volume 2. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. 142p



A Reforma Católica (ou Contrarreforma)

Reafirma os dogmas 

Seminários para membros do clero

Santa Inquisição: reorganização do Tribunal do 

Santo Ofício

O INDEX: índice de obras proibidas.

A criação da Companhia de Jesus



O Concílio de Trento (1545-1563)

http://3.bp.blogspot.com/_wPcRWIesS_0/TT5F-NslpTI/AAAAAAAAAPI/crKTh1AyS7Y/s1600/concilio-trento-sesion-21.jpg


Inácio de Loyola

(1491-1556)

Manuel da Nóbrega

(1517-1570)

Francisco Xavier 

(1506-1552)

Companhia de Jesus (Inacianos) 
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