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HISTÓRIA

Capítulo 12

Renascimento e Reforma Protestante

Agora é com você – Pág. 5

01  Os dois fragmentos valorizam a exploração dos pr oblemas 
humanos. No primeiro, Petrarca destaca a importância 
de se escrever sobre a felicidade humana, enquanto, no 
segundo, ele a� rma , indiretamente, que o conhecimento 
da natureza humana deve preceder à investigação de 
outros seres, como peixes e aves.

02  O conhecimento mais importante para Petrarca era o 
referente à natureza humana. Ele a� rma isso no segundo 
fragmento, quando defende que não valeria nada estudar 
a natureza se fossem ignorados os problemas centrais do 
ser humano.

03  O humanismo foi marcado pelo antropocentrismo, pre-
sente nos fragmentos, pelo racionalismo e pela recupera-
ção das tradições da Antiguidade greco-romana.

Agora é com você – Pág. 8

01  A imagem mostra quatro pessoas em torno de um tabu-
leiro de xadrez: duas jogando e duas observando o jogo. 
Cada uma delas foi representada de maneira detalhada e 
com uma expressão realista, sendo destacadas suas carac-
terísticas físicas individuais.

02  É possível observar três das principais características da 
arte renascentista. A primeira é o maior rigor na represen-
tação do corpo humano; a segunda é a técnica de pers-
pectiva (é possível observar a existência de um primeiro 
plano e de um plano de fundo na pintura); a terceira é a 
maior diversidade temática, já que a imagem não é uma 
representação de um tema bíblico, mas um retrato de qua-
tro pessoas em um momento de lazer.

03  Essa imagem se bene� ciou do desenvolvimento de pelo 
menos dois campos cientí� cos importantes no Renasci-
mento. Em primeiro lugar, do avanço da Medicina e dos 
conhecimentos sobre o corpo humano, o que possibilitou 
a elaboração de técnicas mais rigorosas para a representa-
ção de indivíduos. Em segundo lugar, do desenvolvimento 
dos conhecimentos matemáticos, já que estes viabilizaram 
a criação das técnicas de perspectiva nas artes plásticas.

Agora é com você – Pág. 12

01  Não, John Huss, como explicitam as passagens 7 e 8, 
defende que os papas só seriam verdadeiros sucessores 
do apóstolo Pedro se levassem uma vida virtuosa, seme-
lhante à de Jesus e à de Pedro, uma vida em conformidade 
com os ensinamentos da Igreja. 

02  Uma das maiores críticas de Huss se referia à legitimidade 
que as autoridades eclesiásticas arrogavam para si por 
meio da tradição cristã. O papa era visto como a autori-
dade máxima do mundo medieval, já que, para a doutrina 
da Igreja, ele é tido como sucessor do apóstolo Pedro. 
Huss, ao defender que o papa não é necessariamente um 
herdeiro de Pedro (só o é se vive virtuosamente), questio-
nou e amenizou o valor dessa legitimidade, o que o levou 
a ser perseguido e condenado.

03  A principal diferença entre os dois contextos foi o impacto 
provocado pelo humanismo e pela renovação intelectual 
do Renascimento. Isso abriu caminho para que pensado-
res criticassem abertamente a Igreja e defendessem refor-
mas ou mudanças. Assim, no século XVI, o poder da Igreja 
já estava um pouco mais enfraquecido do que na época 
em que Huss viveu.

ATIVIDADES PARA SALA

01  A primeira imagem representa o espaço de forma bidi-
mensional, não transmitindo ideia de profundidade. Já a 
segunda cria a ilusão de tridimensionalidade, por meio 
da técnica da perspectiva. Isso � ca evidente quando se 
observa um plano de fundo na segunda imagem, o que 
não existe na primeira.

02  A primeira imagem é uma representação de um tema 
bíblico, o que evidencia a forte in� uência das temáticas 
cristãs na arte medieval. Já a segunda é uma alegoria mito-
lógica da fertilidade da primavera, o que revela a in� uência 
da Antiguidade greco-romana na arte renascentista (ela 
traz a representação, inclusive, de deuses gregos). 

03  Lutero enxergava a venda de indulgências como algo 
negativo e sem nenhum valor autêntico para a salvação da 
alma. A tese 27, por exemplo, critica diretamente a dou-
trina que a� rma que, com o pagamento feito à Igreja, a 
alma será salva. As teses seguintes rea� rmam essa ideia ao 
defenderem existir ações mais importantes a serem reali-
zadas pelo cristão do que a compra de indulgências.
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04  Nas teses selecionadas, Lutero critica a ação de compra de 
indulgências e valoriza a consciência do cristão em viver 
de acordo com sua fé. Nesse caso, ele está elaborando 
as bases de sua doutrina, que valoriza a fé individual em 
detrimento de obras que a pessoa possa realizar.

05  A imagem representa um estudo anatômico de um cére-
bro humano. Para produzir essa obra, foi necessário rea-
lizar experimentos de dissecação de cadáveres, já que, 
naquele período, não existiam tecnologias que permitis-
sem observar o interior de uma pessoa enquanto ela esti-
vesse viva. Esse tipo de experimento contribuiu para reno-
var os conhecimentos sobre o funcionamento do corpo 
humano, superando a tradição medieval e ideias defendi-
das pelos membros da Igreja.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  D

 Segundo o entendimento da Igreja Católica ao longo da 
Idade Média e mesmo na Moderna, a Terra estaria no cen-
tro do Universo, e astros como a Lua e o Sol giravam ao seu 
redor. Essa teoria se consagrou sob o nome de geocen-
trismo e foi primeiramente questionada pelo astrônomo 
polonês Nicolau Copérnico, o qual passou a sustentar que, 
diferentemente do que a Igreja defendia, era a Terra que 
girava em torno do Sol. Essa concepção � cou conhecida 
como heliocentrismo. Apesar de veementemente comba-
tida pela Igreja, a tese copernicana in� uenciou diferentes 
pessoas e grupos.

02  C

 Os humanistas reconheciam o período histórico das anti-
gas civilizações grega e romana como expressivo no que 
diz respeito à busca pelo conhecimento do ser humano. 
A identidade greco-romana, de acordo com pensadores 
modernos, teria sido negligenciada ao longo da Idade 
Média, dada a força exercida pela Igreja Católica. O huma-
nismo guarda como características, entre outras, a valori-
zação do ser humano e a liberdade do ato de pensar. Daí 
surgiu o antropocentrismo renascentista, que pôs no cen-
tro o ser humano.

03  C

 O Renascimento se notabilizou pela produção artís-
tica expressa em pinturas, obras literárias e esculturas, e 
mesmo na arquitetura. Para os artistas renascentistas, pro-
duzir e cultuar o belo era uma forma de demonstrar a gran-
deza do homem e sua relação com Deus. A pintura renas-
centista se destacou pela aplicação da perspectiva, pelo 
uso de tintas a óleo, pelo uso de sombras e pelo estudo da 
anatomia humana. A obra em análise na questão evidencia 
traços comuns à pintura renascentista com o claro desta-
que dado ao corpo humano, às suas formas e expressões.

04  E

 Dentre as principais marcas do Renascimento, destacam-
-se o humanismo e a retomada da Antiguidade Clássica, 
dos valores e tradições greco-romanos. No alvorecer da 
Modernidade, os � lósofos humanistas entendiam que a 
cultura greco-romana, ao valorizar o ser humano, deveria 
ser base ou inspiração para as artes e a Filoso� a.

05  C

 Os humanistas compreendiam o homem como um agente 
transformador, como um ser dotado de liberdade e capaz 
de transformar a realidade que o cerca. Entre os principais 
valores da cultura humanista, destacam-se o antropocen-
trismo, a valorização da razão e do espírito crítico e o ques-
tionamento de concepções religiosas então vigentes.

06  C

 Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, subordinada ao 
rei da Inglaterra, após romper com o papado. 

 Crítico da Igreja Católica, da estrutura de poder por ela 
construída e rea� rmada ao longo dos tempos, Martinho 
Lutero propôs novas referências para a prática religiosa 
cristã. Distanciando-se do pensamento e de práticas cató-
licas, como o celibato e o uso litúrgico do latim, ele iniciou 
o processo de tradução da Bíblia para o alemão, popula-
rizando, com isso, o acesso aos textos sacros. As ideias de 
Lutero foram consideradas heréticas pela Igreja Católica, 
e, por isso, o reformador foi excomungado e combatido.

07  B

 A técnica da perspectiva foi adotada por artistas renascen-
tistas com o objetivo de criar imagens tridimensionais (isto 
é, com altura, largura e profundidade) em uma superfície 
plana. Com essa técnica, os artistas conseguiram confe-
rir maior realismo às representações dos corpos e dos 
ambientes retratados. 

08  E

 A invenção dos tipos móveis metálicos e da prensa, por 
Gutemberg, ainda no século XV, foi fundamental para o 
� orescimento de novas práticas culturais – entre elas, 
estava um aumento na prática da leitura de textos bíblicos 
e de obras literárias. A cultura letrada que aos poucos se 
formava foi relevante para a constituição de novos saberes 
sobre o mundo.

09  B

 Calvino apresentou em sua doutrina a crença na predesti-
nação. Segundo esse pensamento, as boas obras não eram 
condição para a salvação, uma vez que alguns indivíduos 
já seriam predestinados por Deus à salvação. Um indício 
de tal predestinação seria a prosperidade nos negócios e 
no trabalho.
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10  A

 As reformas protestantes constituíram uma ampla e siste-
mática oposição à condição de poder da Igreja Católica 
da época. O poder centralizador exercido pelo papa e a 
venda de indulgências estão entre os alvos das críticas dos 
reformadores. 


