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Humanismo, Renascimento e
Reforma Protestante

O comércio e as cidades italianas tiveram seu desenvolvimento iniciado no século XIII, por estarem próximas ao
Mar Mediterrâneo. Esse grande crescimento favoreceu
o surgimento de intelectuais, artistas e escritores com
vertente renascentista na Península Itálica. Após o estabelecimento do Renascimento cultural na Itália, houve
migração desses intelectuais e de artistas para outras
partes da Europa, disseminando a ideia renascentista.

A pintura retrata uma aula de anatomia, com a prática
da dissecação de cadáveres.
• Por meio das dissecações, o corpo humano passou a
ser conhecido e observado, fato que contribuiu para
a compreensão de seu funcionamento e, consequentemente, para o desenvolvimento da Medicina.
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Atividade de pesquisa. O Ato de Supremacia significou
o rompimento do rei Henrique VIII com o papa e o
surgimento da Igreja Anglicana. A passagem pode
ser relacionada ao pedido de anulação do casamento
solicitado pelo rei que foi recusado pela Igreja Católica,
pois, para ela, o casamento é indissolúvel.
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E
A chamada Reforma Católica ou Contrarreforma foi a
resposta da Igreja Católica ao movimento reformista e
teve como principal objetivo reforçar os dogmas que
foram contestados pelos líderes protestantes, como o
estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício e a manutenção do latim nas celebrações. Nesse contexto, a
Companhia de Jesus foi criada para disseminar a doutrina católica.

D
Durante o Renascimento, houve uma modificação do
pensamento teocentrista para o antropocentrista, colocando o homem no centro da história da humanidade;
um avanço científico nas mais variadas áreas do conhecimento, pois a razão e as evidências eram primordiais
para compreender a realidade; uma valorização da cultura da Antiguidade Clássica, a fim de diminuir os avanços da Idade Média.
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V, F, F
(V)
( F ) A Reforma Protestante não foi aceita tão rapidamente e gerou, inclusive, conflitos armados e sangrentos, que se tornaram conhecidos como guerras
santas.
( F ) Apesar da propagação da fé cristã, os reformistas combatiam muitas heresias que consideravam
condenáveis.
B
A imprensa de Gutenberg simbolizou um dos principais
marcos da modernidade, sobretudo porque permitiu
que a produção do conhecimento fosse disseminada,
garantida pela circulação de textos. Ao longo da Idade
Média, a Igreja deteve o poder sobre a produção
intelectual e, com o invento de Gutenberg, novas
possibilidades foram abertas, sobretudo no que se
refere às novas possibilidades de leitura e interpretação
dos textos bíblicos. As experiências impulsionadas com
as Grandes Navegações, as reformas religiosas, entre
outros acontecimentos, aos poucos, passaram a ser
veiculados em obras literárias que contribuíram para a
afirmação de novas referências de saber e poder.
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Lutero criticava a venda de indulgências praticada por
alguns segmentos da Igreja. Assim, em sua 27a tese,
afirma que o comércio do perdão para ascender aos céus
não correspondia à doutrina divina, e sim à mundana
(temporal).
C
A Reforma Protestante simbolizou um marco importante
no processo de fragmentação da hegemonia de poder
da Igreja Católica. Enquanto homem religioso, Martinho
Lutero passou a questionar a dimensão de poder da
Igreja e a combater muitas de suas práticas, como a
simonia ou venda de indulgências e o monopólio que
líderes religiosos exerciam sobre o rito eclesiástico.

10 O Concílio de Trento foi convocado com o objetivo de
afirmar a unidade da Igreja Católica e de disciplinar os
pontifícios, como resposta à Reforma Protestante. Entre
as doutrinas estabelecidas ou reafirmadas no concílio,
podem ser destacadas a manutenção dos sete sacramentos, assim como do celibato clerical, a indissolubilidade do matrimônio, o culto aos santos e às relíquias, as
indulgências, a criação de seminários para a formação
de clérigos e a aprovação da Ordem dos Jesuítas, criada
por Inácio de Loyola.
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