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Renascimento e Reformas 

 

1. As imagens abaixo ilustram alguns procedimentos utilizados por um novo modo de conhecer 

e explicar a realidade que se estruturou entre os séculos XVI e XVIII.  

 
 

Com base nas informações acima e em seus conhecimentos, responda ao que se pede:  

a) Que processo histórico pode ser identificado pelas referências acima?  

b) Cite e analise uma característica desse novo modo de conceber o conhecimento.  

c) Explique o impacto desse novo modo de conceber o conhecimento sobre os dogmas 

religiosos vigentes na época.     

  

 

2.  As relações entre a pregação protestante e as estruturas políticas então existentes foram 

muitas vezes decisivas tanto para os destinos da pregação em si quanto para os rumos afinal 

tomados pela organização das novas Igrejas. 

FRANCISCO JOSÉ CALAZANS FALCON 
In: RODRIGUES, Antonio Edmilson M. e FALCON, Francisco José C.  

Tempos modernos: ensaios de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
 

O texto acima se refere a processos da Reforma Religiosa ocorridos na Europa. O movimento 

reformista, entretanto, conheceu diferentes reações em distintas áreas. Indique duas causas 

para a Reforma Religiosa na Inglaterra e uma conseqüência econômica desse movimento. 
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3. Como resposta ao movimento protestante, e também em atendimento à necessidade de 

adaptação aos novos tempos e de correção de algumas condutas, a Reforma Católica (Contra-

Reforma) constituiu um movimento de reformulação doutrinal e administrativa no interior da 

Igreja. Essa nova orientação foi estabelecida pelo Concílio de Trento, assembléia de religiosos 

que se reuniu de 1545 a 1563. Instrumentos eficazes da Contra-Reforma foram o Tribunal do 

Santo Ofício (a Inquisição) e a Companhia de Jesus. 

(CAMPOS, F.; MIRANDA, R. A escrita da História. São Paulo: Escala Educacional, 2005, p. 168. 
Texto Adaptado.) 

 

Em face dos novos rumos fixados pelo Concílio de Trento para a Igreja, elabore um pequeno 

texto, explicando os objetivos 

a) do Tribunal do Santo Ofício; 

b) da Companhia de Jesus. 

 

 

4. 
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Como indicado no mapa acima, a expansão marítima promovida pela Coroa de Portugal, nos 

séculos XV e XVI, permitiu a incorporação de novas regiões e sociedades ao comércio 

europeu. 

Apresente dois interesses da sociedade portuguesa na exploração da costa ocidental africana 

e explique a importância da região para o estabelecimento dos portugueses na Ásia. 

 

 

5. As grandes navegações dos séculos XV e XVI possibilitaram a exploração do Oceano 

Atlântico, conhecido, à época, como Mar Tenebroso. Como resultado, um novo movimento 

penetrava nesse mundo de universos separados, dando início a um processo que foi 

considerado por alguns historiadores uma primeira globalização e no qual coube aos 

portugueses e espanhóis um papel de vanguarda.  

a) Apresente o motivo que levou historiadores a considerarem as grandes navegações uma 

primeira globalização.  

b) Aponte dois fatores que contribuíram para o pioneirismo de Portugal e Espanha nas grandes 

navegações. 
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Gabarito  
 

1. a) Revolução Científica. Também serão aceitos: renascimento científico, renascimento 

da ciência moderna.  

b) O candidato poderá destacar, dentre outras: o racionalismo, empirismo, o 

antropocentrismo, a experimentação, a observação.  

c) O candidato poderá destacar, dentre outros: o choque entre as concepções 

teocêntricas e da Igreja Católica e as baseadas no empirismo e no racionalismo. Também 

será considerada a identificação das reações que este processo produziu na Igreja, a 

exemplo do acirramento das perseguições aos adeptos desta nova forma de pensar e da 

condenação de diversas obras de intelectuais da época. (Fonte: Vestibular UNICAMP) 

2. O processo da Reforma Religiosa foi um dos acontecimentos mais relevantes que 

possibilitaram o advento da modernidade em toda a Europa ocidental. O reformismo 

religioso inglês é um dos mais conhecidos, e sua importância se deve a razões tanto 

políticas quanto econômicas: internamente a Inglaterra fortaleceu a burguesia e 

submeteu a nova Igreja ao Estado. Dentre as causas que motivaram o movimento de 

Reforma na Inglaterra estão: 

- interesse do rei Henrique VIII nas terras da Igreja; 

- interesse da burguesia na queda de taxas e impostos; 

- interesse da burguesia em ampliar o seu poder no Parlamento; 

- interesse do rei em fortalecer sua autoridade a partir da criação de uma Igreja 

subordinada diretamente a ele; 

- não concessão da anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão pelo Papa e 

consequente interdição de seu casamento com Ana Bolena. 

- É importante destacar que algumas conseqüências econômicas desse movimento, 

como o cercamento dos campos, a consolidação da Inglaterra como potencia naval e a 

obtenção de recursos por parte do Estado através do confisco de bens da Igreja Católica, 

foram fundamentais ao posterior desenvolvimento do capitalismo. 

(Fonte: Revista UERJ) 

3. a) O Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição, órgão responsável identificar e julgar atos 

contrários à fé católica, as heresias.  

b) A Companhia de Jesus tinha como um dos principais objetivos a expansão da fé 

católica, em um período de difusão da Reforma Protestante. 

4. A presença portuguesa na costa ocidental africana constituiu etapa preliminar da 

expansão atlântica promovida nos séculos XV e XVI. A exploração dessa região esteve 

relacionada aos seguintes interesses: 

•- obter controle sobre regiões do Golfo da Guiné, com a intenção de incrementar o 
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comércio de escravos; 

•- dar continuidade às guerras de Reconquista no norte da África, a fim de fortalecer 

politicamente a monarquia portuguesa sob o controle da dinastia de Avis; 

•- estabelecer a agromanufatura açucareira nas ilhas de Madeira, Açores, São Tomé e 

Príncipe, de modo a intensificar os negócios portugueses com essa atividade econômica; 

•- acessar rotas comerciais entre o continente africano e regiões do Oriente, com o 

objetivo de ampliar o comércio de pimenta, entre outras especiarias, além de ouro e 

marfim. 

À medida que os comerciantes e o governo monárquico portugueses expandiram 

negócios na costa ocidental africana, ampliaram-se também os interesses e as 

possibilidades de controlar rotas no Atlântico Sul. Os lucros obtidos com essa expansão 

viabilizaram o financiamento de novas expedições destinadas à costa oriental africana e, 

especialmente, em direção às regiões asiáticas, que permitiriam estabelecer um novo 

caminho marítimo para as Índias. Tais ambições concretizaram-se de forma paulatina por 

meio da conquista do cabo da Boa Esperança, em 1488, e com as viagens de Vasco da 

Gama e de Pedro Álvares Cabral, dez anos depois. (Fonte: Revista UERJ) 

5. a) Considera-se como um primeiro processo de globalização devido ao aumentos das 

trocas culturais e comerciais entre diversas regiões do mundo.  

b) Unificação precoce e localização geográfica favorável. 

 

 

  


