
 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá II  

Disciplina História  

    

 

Aos prezados estudantes do 3º ano do Ensino Médio,   

 

Um olá virtual, desejando força, saúde e serenidade para todos.  

 
Um dos objetivos do estudo da História na Educação Básica é possibilitar aos estudantes o entendimento das 

sociedades através dos tempos, tendo em vista compreender o trabalho humano na produção da vida social. Por isso, 

é também importante elaborar reflexões sobre a sociedade em que vivemos e, quando possível, confrontá-la com outras 

realidades históricas.  

 

Estamos apresentando um novo material didático de revisão de temas e conceitos, a fim de oferecer um 

acompanhamento enquanto não é possível ter aula presencial e o contato do dia-a-dia.   

 
Então, vamos começar com a primeira parte da revisão do programa do 1º. ano, dada à amplitude e 

importância dos temas.  

 
Abraços a todos,  

Ana M. Ribas e Cristiano Campos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Revisão Formação do Mundo Moderno  

 

1.1. Renascimento.  

 

1.2. Estados Modernos: Absolutismo e Mercantilismo.  

 

1.3. Reforma Protestante e Contra-Reforma-Católica. Comparação com a contemporaneidade.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Revisão Formação do Mundo Moderno 

A crise e desestabilização do mundo medieval - feudal e cristão/católico - lançaram as bases para a formação 
do Mundo Moderno (séc. XV ao séc. XVIII).  A Idade Moderna foi uma época de profunda inquietação no Ocidente 
Europeu, porque introduziu significativas mudanças em todos os níveis da realidade histórica, no qual elementos 
herdados da ordem medieval feudal sobreviveram e coexistiram com elementos da nova ordem em construção. Este 
período deve ser compreendido em linhas gerais como um processo de transição do feudalismo ao capitalismo.  

Quanto às transformações da realidade histórica, podemos destacar:    

 o surgimento de uma nova visão de mundo e o abandono de concepções ligadas à ordenação sobrenatural ou 
extraterrena do mundo e do homem em favor de uma visão essencialmente baseada na natureza e no homem em 
si mesmos; 

 a crise das formas de pensamento e das instituições eclesiásticas, indicando o processo de secularização1.  

 a afirmação do Estado como realidade própria: a formação dos Estados Modernos - as formas absolutistas de poder 
e a adoção das práticas do mercantilismo.    

 o desenvolvimento de teorias científicas e filosóficas apoiadas no racionalismo e no humanismo, relegando a plano 
secundário o primado da teologia.  

 a afirmação lenta e gradativa do individualismo.    

 a expansão marítima e comercial europeia e o avanço de práticas produtivas e comerciais ligadas a uma burguesia 
em formação.      

 

1.1. O Renascimento (ou Renascença) – formação de uma nova visão de homem, de sociedade e de Universo                                                     

Discutir o significado do termo Renascimento é um bom começo. Esse termo expressa a ideia de renascer da 
sociedade, dando ao mesmo tempo uma conotação negativa ao período histórico anterior, que corresponde à Idade 
Média, vista como trevas por causa do domínio da Igreja Cristã Romana (depois Igreja Católica). Os renascentistas 
buscaram marcar a diferença em relação à época medieval, negando a cultura teocêntrica, e buscando na Antiguidade 
Clássica a fonte de sua inspiração. Os pensadores acreditavam que nesse passado distante, os homens fizeram e 
legaram à posteridade importantes obras e que havia chegado o momento de realizar, mais uma vez, outra grande 
aventura cultural humana. Por sua vez, os primeiros passos em direção a essa aventura cultural, denominada 
Renascimento, foram dados na Baixa Idade Média. As transformações materiais na sociedade feudal, embora lentas, 
abriram espaço para uma maior valorização e socialização da cultura pelos mestres, questionando o monopólio até 
então exercido pela Igreja Cristã Romana. Esses intelectuais, homens do ofício de ensinar e escrever que aparecem 
com o desenvolvimento da vida urbana e das cidades, passaram a acreditar nas potencialidades humanas para 
transformar a natureza e a própria sociedade. A Igreja Cristã tinha um papel educativo na sociedade, divulgando e 
impondo comportamentos e normas sociais através da pregação feita durante os sermões e, depois, com a criação do 
Tribunal da Santa Inquisição no século XIII. Os párocos falavam sobre a importância da devoção e obediência a Deus, 
dos sacrifícios terrenos e da remissão dos pecados para obter o paraíso celestial. A visão teocêntrica do homem e do 
mundo estava associada a uma visão estática e imutável dos fenômenos sociais e da natureza, uma vez que as 
explicações eram baseadas em leis divinas. A lógica aristotélica ajudou a embasar as teorias cristãs sobre o cosmos. A 
interpretação dos textos sagrados e textos clássicos era realizada por membros do alto clero, que eram os únicos a 
terem acesso à escrita nas sociedades feudais. A escrita e a leitura eram privilégios de poucos, mostrando a clara 
ligação entre saber e poder.  

Há uma reviravolta na visão da história. A visão pessimista da história dos homens, marcada pela salvação ou 
condenação celestial, cede lugar a uma visão da história como conquista da civilização, que era vista como sinônimo 
de aperfeiçoamento e progresso. Eis a importância do pensamento da Renascença para a construção das sociedades 
modernas: a crença de que o homem, dotado de razão, era um gênio criativo ilimitado e possuía uma disposição inata 
para a ação, a virtude e a glória. 

 

                                                           
1 Secularização refere-se a um processo no qual as instituições são transformadas em instituições de Estado e os bens imateriais/ 

terras são confiscados e ficam livres do controle da Igreja. Tal conceito, no campo político e cultural, diz respeito ao processo 
histórico de separação entre atributos e ações terrena e ordenação extraterrena ou sobrenatural do homem, da sociedade e do 
Universo (da Igreja Católica), o qual se encontra articulado à construção e afirmação da modernidade ocidental. 

 



Princípios do Renascimento 
 

 
Você consegue identificar princípios da cultura renascentista em cada uma das pinturas abaixo? Enumere-os.  
 

                                                     
                                  

 
 
                                                

                                                                                                 
 

Antropocentrismo: o homem foi
colocado no centro do universo, com
destaque aos seus atributos, à suas
capacidades físicas e intelectuais, em
oposição ao teocentrismo medieval /
Valorização das formas do corpo
humano.

Valorização da Cultura Clássica 
(Greco-Romana): os renascentistas 
afirmavam que na época medieval o 

homem ficou preso aos valores 
religiosos e submisso ao controle da 
Igreja, o que impediu o avanço dos 

conhecimentos.

Valorização da razão: a importância da 
razão como qualidade importante do 
homem, pois somente através dela é 

possível atingir a sabedoria e a “verdade 
das coisas”. 

Destaque ao indivíduo, associado à figura do 
homem, em contraste com a ideia de 

coletividade cristã, baseada no espírito de 
associação de todos os indivíduos (“todos os 

homens são iguais reunidos na mesa do 
Senhor”).

Valorização do movimento em detrimento 
do corpo estático. 

Valorização da Natureza: Forte
inclinação do homem renascentista
ao naturalismo, ou seja, a busca de
entendimento dos fenômenos
naturais sobre o prisma não religioso
e uma nova relação do homem com
a natureza.

Conhecimento da anatomia humana e da 
perspectiva / redescobrimento das 

proporções matemáticas do corpo humano.

O Humanismo pode ser considerado a 
base do Renascimento, pois os sábios 
deram destaque ao homem, às suas 
qualidades, às suas obras e às suas 

conquistas terrenas. A nova visão do 
homem e da sociedade se opôs às 

explicações religiosas medievais que 
tinham a ideia do homem como um ser 

passivo, humilde e submisso ao poder do 
criador.

 
David de Michelangelo  

 
Disponível em: https://www.florence-
tickets.com/images/w370/storage/app/
public/repository/0/51085ca7f3b340bfa
f3b3b8a1a01e70f.jpg 

 

 

 

 

 

 

Vênus e Marte de Sandro Botticelli (1485) 

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/wp-

content/uploads/2017/09/m_BotticelliVenusMarte.jpg 

 

Madona do Prado de Rafael  
Disponível em:  
https://i1.wp.com/virusdaarte.n
et/wp-
content/uploads/2013/08/rafael
789abcdef.png?resize=624%2C7
87&ssl=1 



Atividade I: Leitura e Interpretação de Textos  
 
Texto I 
 

“O brilhante século XVI viu o surgimento do Antigo Sistema Colonial, das Reformas religiosas, de Estados Modernos já 
francamente consolidados, de uma produção artística e intelectual impressionante. Mas viu também o estabelecimento 
das inquisições ibéricas (a espanhola, na verdade, datando do final do século anterior: 1478), o horror das guerras de 
religião, o incremento da história inacreditável que foi a caça às bruxas. Na verdade, Ciência e Razão eram apenas uma 
face da realidade bem mais complexa. Enquanto as elites redescobriam Aristóteles ou discutiam Platão na Academia 
florentina, a quase totalidade da população europeia continuava analfabeta. Praticamente alheia à matematização do 
tempo, tinha seu trabalho regido ainda pelos galos e pelos sinos (exceto nos centros têxteis mais importantes da Itália 
e da Flandres), a vida cotidiana pautada por ritmos sazonais.  

A grande crise do século XIV trouxera consigo a fome, a peste, legiões de marginalizados que a economia feudal não 
mais conseguia abrigar e que vagavam pelas estradas europeias, sem rumo e sem dono. Porque, então, os santos e 
os dogmas dos homens cultos diferiam profundamente daqueles que integravam a religiosidade das massas. Esta era 
impregnada de magismo e elementos folclóricos, os santos sendo muitas vezes vistos como forças negativas próximas 
às divindades maldosas do paganismo. Afetivizava-se a religião, procurando torná-la mais próxima e mais ativa, 
buscando respostas para a vida cotidiana.    

Os sentidos eram então fundamentalmente diversos dos nossos. No início da Época Moderna, a audição tinha 
importância maior do que a visão, o que parece próprio de uma sociedade iletrada e muito dependente da transmissão 
oral do conhecimento. Os monstros povoavam a vida cotidiana dos europeus, e narrativas de viagens reais relatavam 
acontecimentos inverossímeis e descreviam seres fantásticos. Os relatos de nossos primeiros cronistas dão exemplo 
disso, assim como o diário e as cartas de Colombo, em que se evidencia a decepção por não encontrar, no Caribe, 
sereias tão belas como as que povoavam seu universo imaginário.” 

SOUZA, Laura de Mello (1987). A feitiçaria na Idade Moderna. São Paulo, Ática (adaptado).  

  
A) Como você entende a afirmação de que “ciência e razão eram apenas uma face da realidade bem mais complexa”?   
B) Você consegue perceber a diferença (apontada no texto) entre religiosidade dos homens cultos e das massas?  
 

Texto II    

“O acesso das sociedades ocidentais à escrita entre os séculos XVI e XVII não foi um progresso linear e contínuo. E 
talvez seja essa fragilidade que mais o diferencia do processo de alfabetização baseado na escolarização universal que 
se desencadeia irreversivelmente no século XIX.  Embora maior, a familiaridade com a escrita não é igual para todos. 
O desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura constituem, portanto, com diferenças e variantes, um dos 
fatos principais que contribuem para modificar a ideia que o homem ocidental tem de si mesmo e de sua relação com 
os outros. A relativa difusão da capacidade de ler e escrever e a multiplicação dos objetos impressos afligem os clérigos 
[clero) que pretendiam monopolizar a produção ou a discussão do conhecimento. Uma primeira formulação dessa 
ambição foi a do cristianismo, que faz dos clérigos os únicos intérpretes autorizados dos segredos de Deus. Com a 
revolução científica do começo do século XVII, caíram as proibições e os limites que antes se impunham ao trabalho do 
conhecimento, mas não se anulou sua transmissão a uma restrita minoria. Lembra-se que ele [o conhecimento] deveria 
continuar sendo a obra exclusiva dos novos clérigos - os intelectuais.  

No século XV, a leitura silenciosa tornou-se, portanto, a maneira usual de ler - pelo menos para os leitores familiarizados 
com a escrita e de longa data alfabetizados. Para os outros, para os quais o livro continuou sendo um objeto incomum, 
estranho, de raro manuseio, o procedimento antigo sem dúvida nenhuma permaneceu como uma necessidade. Para 
quem podia praticá-la, a leitura silenciosa abriu horizontes inéditos. Primeiro transformou radicalmente o trabalho 
intelectual que se tornou um ato de intimidade individual. Depois permitiu um fervor mais pessoal, uma devoção mais 
privada, outra relação com o sagrado. Por fim, ler sozinho, em silêncio, em segredo, propiciou audácias: daí no final da 
Idade Média, na época do manuscrito, a circulação de textos heréticos, a expressão de ideias críticas, o sucesso dos 
livros eróticos. Lido em silêncio (ao menos pelas elites), o livro tornou-se assim o companheiro privilegiado de uma 
intimidade inédita. E para os que podiam ter uma, a biblioteca constituiu doravante o local por excelência do estudo e 
da meditação solitária.” 

CHARTIER, Roger. As práticas da escrita. In: ARIÈS, P. & DUBY, G. (Org.) História da vida privada. vol. 3, São Paulo: Cia. das 
Letras, 1991, (adaptado).   

 



A) Segundo o texto, as modificações nos hábitos da leitura e da escrita foram desiguais no universo social dos 
europeus. Por quê? 

B) Quais as mudanças que ocorreram na prática da leitura a partir do Renascimento?  
 

 

2.2. Estados Modernos: Absolutismo e Mercantilismo 

 
A formação dos Estados Nacionais foi resultado de um processo lento de centralização do poder nas mãos dos 

reis e de concentração de territórios, desde os fins da Baixa Idade Média, superando a fragmentação política que 
caracterizava as sociedades feudais. Esse processo envolveu um longo processo de lutas e guerras cuja consolidação 
aconteceu por volta dos séculos XVII e XVIII. Vários obstáculos precisaram ser removidos para que a centralização 
política ocorresse: a) fim dos particularismos locais, tanto das comunas urbanas quanto dos interesses da nobreza feudal; 
b) o universalismo do papado; c) o universalismo do imperador do Sacro-império Romano Germânico, e d) conflitos entre 
os reis pela disputa de territórios e poder.  

O absolutismo foi um sistema político, no qual a autoridade estava concentrada na autoridade do rei que exercia 
pessoalmente o poder e se apresentava, portanto, como símbolo do Estado. Em áreas católicas, o rei/monarca tinha o 
seu poder justificado pela teoria do direito divino (emprestada do cristianismo), ou seja, o rei recebia o poder de Deus e 
era apenas à Ele que devia prestar contas de sua ação frente ao Estado. O rei, utilizando a teoria do direito divino para 
justificar ideologicamente o seu poder perante a sociedade, tornou-se o representante de Deus no espaço de seu reino. 
Definiu-se uma nova relação entre o rei e os súditos, visto que estes deviam obedecer e respeitar o seu governante.  

 
 

Proposta:  

Busque entender as explicações do quadro (que está na página seguinte), destacando:   

A) Características do absolutismo monárquico.  

B) Aliança entre a autoridade real e a burguesia, que caracterizou o mercantilismo. 

C) Aliança entre a autoridade real e a aristocracia.  

D) Quem exercia a exploração sobre a população despossuída (sem propriedade)?  Cite uma obrigação que recaía 
sobre os grupos sociais urbanos e os camponeses durante esse período que estamos revisando.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
                      “Fiel da balança” entre os  
                         grupos sociais (equilíbrio e  
                         mediação dos interesses).  

 

  
Aliança com comerciantes e banqueiros: obtenção de  
empréstimos, cobrança de impostos e transações cambiais.   

 

 
       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ausência de poder                                                                                                                                                                                                           
político para desenvolver as  
atividades produtivas e comerciais. 
 

Apoio do poder real  
(intervenção do Estado) para obter  
privilégios econômicos  
(direitos de monopólio e incentivos) 

 
 
 
 
 

 
 

 Pagamento de impostos  
e/ou taxas.         
 

 Camponêses pagavam impostos  
ao governo e aos seus senhores  
(bi-tributação) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burguesia 

(em formação) 

Aristocracia  
(nobreza e/ou 

clero) 

Aliança para apoio e defesa 

dos privilégios aristocráticos 

(títulos e isenção de 

impostos).  

 

Condição de                         
nascimento e direito à 
propriedade da terra 
(por tradição).   

 

Privilégios honoríficos 

e fiscais.  

 

Camponeses, artesãos,   

e 

trabalhadores urbanos e rurais 

Grupos Sociais 
despossuídos 
(sem propriedade) 
 

Conciliação e/ou Oposição 

Coerção  
(uso da força / 

repressão) 

 

 

 

 Exploração Exploração 

Poder Temporal 

e Poder Divino 

Mercantilismo 

Concentração dos poderes. 
União Estado – Igreja (credo 
religioso como suporte do 
Estado Monárquico).  

 



2.3. Reforma Protestante e Contra Reforma Católica   

 
A Reforma Protestante foi um movimento do século XVI, que se iniciou em oposição à Igreja Católica (princípios e 

práticas), e envolveu não apenas fatores estritamente religiosos, mas também fatores políticos, econômicos, sociais e 
ideológicos. Tais fatores devem ser entendidos a partir da crise do mundo feudal e formação do Mundo Moderno, que 

foi marcado, dentre outros aspectos, pela crise das formas de pensamento sustentadas pela teologia e pelas 
instituições eclesiásticas. 

A Reforma Protestante trouxe mudanças importantes para as sociedades do Ocidente europeu, uma vez que 
marcou a cisão (divisão) da unidade cristã no Ocidente com o nascimento das novas religiões cristãs protestantes. E, 
ainda, ocorreu a reorganização da própria Igreja Cristã Romana (Igreja Católica) por meio da Contra Reforma.  

 

Atenção  A Igreja Cristã que dominou o período medieval se dividiu no Ocidente a partir de 1517, com as teses do 
monge agostianiano Martinho Lutero. A partir desse acontecimento, passaram a existir: de um lado, a Igreja Católica 
Apostólica Romana (cristianismo ortodoxo) e, de outro, as Igrejas Protestantes (receberam esse nome porque 
protestaram contra dogmas do cristianismo ortodoxo)2.  

 
Vale destacar que o movimento reformista não questionou a existência de Deus, nem a importância da fé e da 

salvação na vida dos homens. Este movimento criticou o poder, as práticas e certos dogmas da Igreja Católica, tais 
como: forma de culto; celibato dos padres; culto aos santos e alguns sacramentos; valor das obras terrenas como 
instrumento de salvação, expressas no comércio de indulgências e relíquias sagradas; venda de cargos eclesiásticos; 
abuso e despreparo do clero, e autoridade universal (ou autoridade apostólica) do Papa. O homem moderno não deixou 
de ser cristão, continuou profundamente religioso e buscou uma nova maneira de entender e se relacionar com o 
sagrado.  

 

Fatores / Motivações (Causas) do Movimento Reformista 

 

 
 
 
A partir desse resumo, você já conseguiu recordar os fatores que motivaram o movimento reformista?  

                                                           
2 Ortodoxia diz respeito à doutrina ou sistema teológico imposto e divulgado como único e verdadeiro por uma Igreja 
(a “doutrina correta” / dogmatismo religioso). No caso que estamos estudando, o cristianismo ortodoxo diz respeito 
aos dogmas, princípios e/ou normas da Igreja Cristã Romana, que afirmou o seu poder na Idade Média. Com a Reforma 
Protestante e a divisão da cristandade, ela passou a ser denominada Igreja Católica Apostólica Romana (catolicismo).  

Degeneração da Igreja 
Católica / Abusos do clero   

Contradição entre os princípios
cristãos de humildade, caridade,
desapego às coisas terrenas e
alcance do reino dos céus e as
práticas do clero; este vivia na
riqueza e no luxo, além de muitos
serem indisciplinados para o
compromisso religios.

Exemplos: abusos de poder;
preocupação do clero em geral com
acumulação de terras e outros
bens; o comércio de relíquias
sagradas e indulgências, e a compra
de cargos eclesiásticos.

A formação de um 
novo grupo social: a 

burguesia 

A burguesia precisava de uma
nova ética econômica capaz
de justificar as suas práticas
econômicas.

Interesse no confisco de
terras de mosteiros para fins
mercantis.

As Igrejas protestantes, de
uma maneira geral,
procuraram meios para
justificar e se integrar ao
novo espírito burguês.

A formação dos Estados 
Modernos  

A centralização do poder e a
afirmação da autoridade real
gerou conflitos.
Esse processo implicava retirar
do papado o poder universal e
subordinar a Igreja aos interesses
do Estado.
A cobrança de impostos e o
comércio de indulgências e
relíquias aumentavam o poder
do papado romano; isso retirava
boa parte dos recursos das
demais regiões da Europa em
proveito do papado.

A crise das formas de
pensamento teocêntrico
e o Renascimento

Formulação de novas teorias
que valorizavam a razão
humana para a compreensão
das sociedades e para o
avanço dos conhecimentos.

Defesa do livre arbítrio
sugeriu no campo religioso a
ideia do livre exame do
homem, ou seja, a livre
interpretação das sagradas
escrituras (Bíblia) e a defesa
das línguas nacionais no culto
e na aquisição dos
conhecimentos religiosos.



 
Agora, busque refletir sobre as questões abaixo:  
 

A) A Reforma Protestante começou na Alemanha, marcando o surgimento do luteranismo (1517). Martinho Lutero, 
monge agostiniano, criticou fortemente alguns dogmas e práticas da Igreja Romana e acabou sendo por ela 
excomungado. Identifique duas críticas de Lutero à Igreja Cristã Romana.  

 
B) João Calvino, um dos seguidores de Lutero, ampliou alguns aspectos da doutrina luterana. Podemos dizer que a 

Igreja fundada por Calvino se adequou ao espírito burguês. Por quê?  
 

C) Na Inglaterra, o rompimento com o papado em Roma aconteceu por causa do confronto em torno do pedido de 
anulação do casamento de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Esse confronto foi um pretexto utilizado pelo rei 
para fundar uma nova Igreja Protestante - Anglicanismo. O movimento reformista na Inglaterra foi iniciado pelo 
rei Henrique VIII e confirmado por Elisabeth I, ambos da dinastia Tudor. Indique a importância da fundação da 
Igreja Anglicana para a história da Inglaterra nesse período.  

 
D) No Sacro Império Romano Germânico, onde não ocorreu a formação de um Estado unificado, os príncipes e 

senhores da nobreza apoiaram a Reforma Protestante. Qual foi o objetivo?   
 

A Contra Reforma Católica foi o movimento de reorganização política, administrativa e religiosa da Igreja Cristã 
Romana, com o objetivo de garantir sua influência político-ideológica no contexto de transformações no Ocidente 
Europeu. Assim sendo, ela pretendia propagar os princípios do catolicismo e prosseguir na luta contra os “infiéis”, 
impedindo o avanço das religiões protestantes. Podemos afirmar que a Contra Reforma representou uma tentativa 
de manutenção da unidade da Igreja e a reafirmação dos dogmas cristãos ortodoxos (católicos) contestados 
pelos protestantes.  

Frente à crise das formas de pensamento e das instituições eclesiásticas e seu desdobramento na Reforma 
Protestante, a Igreja Cristã Romana (depois chamada Igreja Católica), manteve dogmas e sacramentos, porém reformou 
alguns aspectos referentes à disciplina e à moralização do clero, introduzindo o seminário para a carreira eclesiástica e 
obrigando a residência dos titulares de benefícios na sede destes (Concílio de Trento). Do mesmo modo, o movimento 
contra reformista reafirmou a obediência absoluta dos católicos à autoridade apostólica do papa e o latim como língua 
oficial dos cultos, redigiu um novo catecismo e um novo missal, e combateu com violência (Tribunal do Santo Ofício da 
Inquisição) a propagação das “novas ideias”, ligadas especialmente ao protestantismo e ao avanço das descobertas 
científicas. Destacamos, aqui, o conservadorismo da Igreja Católica no decorrer da história, marcando, dentre outros 
aspectos, a forte resistência da instituição às mudanças, haja visto que a manutenção do latim como língua oficial da 
missa só mudou no século XX por decisão do Concílio Vaticano II.   

   

 

O Index 

(Índice de Livros Proibidos pela Igreja Católica) 

Catálogo de livros vetados para os católicos, pois
contrariavam dogmas ou princípios da moral.

Livros que continham explicações não autorizadas
pelo alto clero sobre o Universo e as sociedades
humanas.

A fundação da Companhia de Jesus 

Ordem religiosa de caráter militar para expansão da
cristandade e luta contra os infiéis.

O Concílio de Trento (1545 a 1563 com 
interrupções) 

O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição 

Reativado no século XVI, teve uma uma atuação
importante no combate aos "desvios" relativos à
doutrina da Igreja Católica (heresias). A Inquisição foi
muito atuante em Espanha Portugal e Itália.

Ações do Santo Ofício: julgamento, intimidação,
punição, perseguição e repressão (crimes em praça
pública, torturas, prisões e imposição do isolamento).



 
A partir desses quadros, você conseguiu recordar os instrumentos que caracterizaram as ações da Igreja 
Católica e seus objetivos?  
 
Então, para encerrar esse trabalho de revisão, propomos agora uma reflexão. Os conflitos político religiosos 
representam um tema importante para compreender a história da humanidade. A linguagem religiosa oferta sentidos 
e/ou conteúdos às divergências/conflitos de ordem econômica, política, ideológica e/ou etnicorracial, que vêm ocorrendo 
em tempos muito distantes ou em tempos próximos de nós. As guerras religiosas do Ocidente que aconteceram após a 
Reforma Protestante e as guerras que vêm ocorrendo em diferentes regiões do planeta, desde a segunda metade do 
século XX, por exemplo, têm aspectos comuns, mesmo considerando as particularidades históricas: as disputas pelo 
poder, os interesses econômicos, o não respeito às diferenças, a não aceitação do Outro, e a intolerância.  

 
Figura 1 "Noite de São Bartolomeu" 

Disponível em: 
https://segredosdeparis.com/wp-content/uploads/2018/06/Francois_Dubois_001.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Inquisição Espanhola  
Disponível em: https://i2.wp.com/www.worldfuturefund.org/wffmaster/ 
Reading/Religion/martyrsbwsmall.jpg  

  Figura 3 - “Banco de Tortura” da Inquisição para obter confissão ou informações  
Disponível em: https://cdn-0.hypescience.com/wp-content/uploads/2010/07/tor8.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 4 - O genocídio de Ruanda (África)  
Disponível em:  
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/05/album/1554460759_
554970.html 

Figura 5 – Estado Islâmico no Iraque  
Disponível em: http://diplomaciacivil.org.br/para-alem-da-
siria-os-12-maiores-conflitos-mundiais-em-2018/ 



 
A partir do texto e das imagens, propomos a seguinte reflexão:  
 

Considerando as particularidades históricas, como você pode comparar a “Noite de São Bartolomeu” 
na França (1572), a ação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição na Espanha à época do Reinado de 
Isabel de Castela (1478) e os conflitos / guerras na África e no Oriente Médio nos séculos XX e XXI, por 
exemplo?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


