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Capítulo 4 Humanismo, Renascimento e 
Reforma Protestante

1  A obra O homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, usa o 
corpo humano como objeto de análise e figura de desta-
que.  Ao perceber o ser humano em suas múltiplas dimen-
sões como objeto de investigação científica, o Humanismo 
estimulou o conhecimento da dimensão física humana. 
Assim, o conhecimento médico do corpo humano expe-
rimentou grandes avanços no continente europeu. Os alu-
nos podem mencionar as perspectivas do corpo humano 
representadas na obra de Da Vinci, além de explicar que, 
a partir da prática de dissecação dos corpos humanos, por 
exemplo, gradativamente se identificaram novos órgãos 
do corpo, bem como se formou um conhecimento mais 
preciso sobre o funcionamento do organismo humano.

2  O teocentrismo foi dominante no período medieval e 
se caracterizava por uma análise do mundo com base 
em uma perspectiva religiosa. Assim, as questões refe-
rentes à vida humana e ao cosmos eram vistas como 
diretamente associadas aos desígnios divinos, fonte do 
conhecimento humano. Por sua vez, o antropocentrismo 
defendido pelo Humanismo na transição para o período 
moderno colocou o ser humano no centro de sua refle-
xão, tornando-o objeto de estudo e foco de interesses. 
O antropocentrismo defendia o uso autônomo da razão 
como mecanismo de conhecimento.

3  E

 Nicolau Copérnico foi o cientista que apresentou provas 
consistentes acerca da disposição dos planetas do Sis-
tema Solar, continuando os estudos de Galileu Galilei, que 
foi condenado à abjuração de suas ideias pela Inquisição. 
A teoria que se contrapunha à Igreja era a de que os plane-
tas giravam em torno do Sol, denominada heliocentrismo.

4  Maquiavel defendia que o principal objetivo a ser perse-
guido por um príncipe consistia na manutenção e esta-
bilização de seu poder. Para alcançar esse objetivo, o 
pensador italiano argumentava sobre a necessidade de 
o príncipe se comportar de modo pragmático e realista 
de acordo com as circunstâncias políticas, recorrendo, 
se necessário, à força. Assim, sua conduta política não 
deveria necessariamente se pautar em idealizações ou 
em valores vistos como positivos pela moral, pois a obe-
diência poderia levá-lo à ruína. A ação política não seria 
idêntica, portanto, à ação moralmente valorizada.

5  O movimento artístico denominado Renascimento adqui-
riu esse nome por sua relação com a arte e os valores da 
antiguidade greco-romana. Buscando se diferenciar do 
modelo artístico dominante durante o período medieval, 
assim como do caráter teocêntrico vigente na sociedade 

desse momento, o Renascimento surgiu em diálogo com 
o novo pensamento humanista e sob inspiração da arte 
clássica. Seu referencial residia, portanto, em valores artís-
ticos como o realismo nas representações humanas e 
sacras, bem como no ideal de simetria presente na arte 
greco-romana, mesclando a tradição clássica e a inovação 
de seu tempo.

6  B

 Ao analisar a escultura, pode-se notar a delicadeza nos 
detalhes dos traços, que buscavam uma aproximação 
dos traços corporais reais. A personagem retratada 
não apresenta nenhuma evidência de protesto contra 
a religião, o que implica dizer que ela não representa a 
defesa do antropocentrismo. A expressão artística, deli-
neada na obra de arte, não é o foco predominante da 
obra, mas seus traços. 

7  B

 O prestígio da expressão artística alcançou os burgueses, 
que tiveram o desejo de ter as pinturas e esculturas em 
suas residências, como forma de mostrar imponência. 
Com isso, surgiram os mecenas: pessoas que contratavam 
artistas para a elaboração de quadros e imagens.  

8  E

 A Reforma Protestante simbolizou a eclosão da insa-
tisfação popular perante os princípios pregados pela 
Igreja. Martinho Lutero, personagem crucial nesse epi-
sódio, acreditava que uma série de dogmas estavam 
contrários à Bíblia, livro sagrado ao qual poucos tinham 
acesso. Embora a Reforma tenha causado mudanças 
nas relações econômicas e políticas, o foco central do 
movimento era, em um primeiro momento, a reestrutu-
ração da religião católica. Tais intenções foram modifi-
cadas com a excomungação de Lutero, o que provocou 
o surgimento de uma nova religião: o protestantismo.

9  Lutero não aceitava que a salvação pudesse ser con-
quistada por meio da compra de indulgências ou pela 
mediação da Igreja. Ao contrário, ele defendia a tese da 
salvação pela fé, isto é, pela relação do indivíduo com 
Deus. O valor e a intensidade da fé, bem como o com-
prometimento com Deus, eram elementos decisivos 
para a salvação ou a perdição de uma pessoa.

10  O calvinismo defende que a salvação não é algo con-
quistado por meio da ação humana, mas fruto da esco-
lha divina. Assim, a proposta de Calvino defendia que as 
pessoas estão predestinadas à salvação ou à condena-
ção, embora não seja possível discernir de modo preciso 
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quem se encontra salvo ou condenado. Um dos sinais 
pelos quais seria possível observar indícios da salvação 
seria justamente no âmbito do trabalho e dos negó-
cios. Esse aspecto estimulou fortemente a poupança, 
a sobriedade nos gastos e o trabalho com dedicação 
e afinco entre os fiéis. Esse pensamento impulsionou a 
adesão da burguesia ao calvinismo.

11  A Igreja Católica tinha o objetivo de reestruturar sua 
organização interna para combater o avanço protes-
tante. Os alunos podem mencionar a criação de novas 
ordens religiosas com o intuito de propagar a fé católica 
em todo o mundo; a proibição da venda de indulgên-
cias; a manutenção da crença no papa; a intensificação 
da atuação da Inquisição nos países em que a religião 
católica se manteve preponderante; a criação do Index, 
uma lista com as publicações proibidas aos católicos.

12  D

 Nos dias de hoje, a circulação de informações acontece 
em um ritmo bastante rápido; esse processo só é possí-
vel por causa da imprensa, que contribui para a difusão 
dos acontecimentos que permeiam a sociedade. No 
século XV, o invento de Gutenberg foi fundamental para 
divulgar as novas ideias que surgiram durante o Renas-
cimento cultural e, também, na Reforma Protestante.


