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INICIA A DESCOBERTA… 

Ouve com atenção como este artista se 
apresenta.   

 
Agora responde… 

• Qual seria o papel dos mecenas? 

• De acordo com o artista, que 
técnicas é que ele aprendeu a 
utilizar? 

• Na tua opinião, porque é que o 
artista diz que “somos pequenos 
anões apoiados em gigantes”? 



Cortejo dos Magos com pormenor dos mecenas Lourenço e Pedro 
de Médicis (Florença, Palácio Medici Riccardi, 1459-1460) 

Fresco  de Vila dos Mistérios  (Itália, Pompeia, c. 50 a. C.)  

Templo de Hércules vencedor 

(Roma, Foro Boário, final do século II a. C.) Fresco  de retrato de Páquio Próculo com a mulher 

(Itália, Pompeia, c. 70-60 a. C., Museu Arqueológico Nacional, 
Napóles)  

Estátua equestre de Marco Aurélio (Roma, 
Musei Capitolini, 166 d. C.) 

Discóbolo (cópia romana do original 
grego de Míron, de 450 a. C) 

RENASCIMENTO 

Nos séculos XV e XVI, em 
simultâneo à Expansão, surgiu na 
Europa um movimento de 
renovação cultural, chamado de 
Renascimento. Este começa com 
um despertar do interesse pelos 
vestígios da cultura clássica. 

    

 
Este movimento começou na Itália. 
Observa as imagens. 
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Porque terá sido na Itália 
que se deu o início do 
Renascimento? 

A Itália, constituída por 
estados autónomos, como 
repúblicas, reinos e 
ducados, tinha um conjunto 
de condições que favoreceu 
o aparecimento deste 
movimento. 
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Em resumo… 

Foram várias essas condições: 

• a proximidade com a Antiguidade Clássica (estavam por conservar e 
redescobrir muitos vestígios, ruínas, livros e obras de arte Grega e 
Romana);  

• a riqueza das cidades italianas que competiam entre si, económica e 
culturalmente, para o embelezamento das suas cidades; 

• a existência de um forte apoio financeiro aos artistas, através de 
mecenato exercido por senhores laicos, eclesiásticos e ricos burgueses. 

RENASCIMENTO 



RENASCIMENTO 

Esta renovação cultural também se verificou numa alteração da mentalidade, designada 
por mentalidade moderna. Surgiram alguns intelectuais e artistas que defendem novos 
valores. Trata-se de apresentarem uma nova conceção do Homem, da vida e do Mundo.  

6/16 

O Homem como centro do 
Mundo (desenho  do corpo 
humano de Leonardo da Vinci,  
Homem de Vitrúvio, 1485-1490)  

Observa as imagens e ouve a locução de um documento da época. 

Bacchus (Miguel Ângelo, 
Bargello Museum, 
Florença, 1497)   

Grupo de humanistas italianos 
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Observa as imagens e ouve a locução de um documento da época. 

O Homem como 
centro do Mundo 
(desenho  do corpo 
humano de Leonardo 
da Vinci,  Homem de 
Vitrúvio, 1485-1490)  

Bacchus (Miguel 
Ângelo, Bargello 
Museum, Florença, 
1497)   

Grupo de humanistas 
italianos 

Deus escolheu o Homem […] e,  
colocando-o no centro do Mundo,  
disse-lhe: […] Tu, que nenhum limite 
constrange, de acordo com a livre 
vontade que colocámos nas tuas mãos, 
decidirás dos próprios limites da tua 
natureza. Colocámos-te no centro do 
Mundo para que daí possas observar 
facilmente as coisas, […] para que, por 
teu livre arbítrio, como se fosses o 
criador do teu próprio modelo, tu 
possas escolher e modelar-te da forma 
que preferires. 

Pico della Mirandola,  

Sobre a dignidade do Homem, século XV 

Discute com os teus colegas 
e professor, quais terão sido 
esses novos valores. 



A nova mentalidade moderna procurava o modelo de “Homem ideal”. Ora, ouve com 
atenção o documento.    
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Que o cortesão seja, além de nobre, homem de bem, isto 
é, prudente, bom, corajoso, confiante; belo e elegante 
[...]. Que o perfeito homem da corte seja alegre, saiba 
jogar, dançar, saltar e correr, que se mostre homem de 
espírito e seja discreto. 

Deve conhecer não só o latim mas também o grego [...]. 
Deve saber escrever em verso e em prosa. Louvá-lo-ei 
também se souber línguas estrangeiras […]. Precisa 
igualmente de saber música. [...] Deverá cultivar a arte 
do desenho e da pintura.. […] O nosso homem de corte, 
para ser perfeito cavaleiro, deve ser um perfeito cavaleiro 
nos torneios, duelos, corridas, lançamento do dardo e da 
lança. 

 

Baltazar Castiglione, O Cortesão 

Quais são as qualidades que 
o Homem do Renascimento 
deveria possuir? 
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Em resumo… 

Principais características do Renascimento: 

• a característica essencial deste movimento é o antropocentrismo, 
colocar o Homem no centro do Universo, ou seja, colocá-lo no centro 
das suas preocupações; 

• o humanismo, movimento literário e filosófico em que se valoriza as 
capacidades e valores humanos e uma atitude de espírito crítico;  

• o individualismo, pois cultiva-se a confiança no ser humano, que assume 
atitudes de afirmação pessoal e de valorização das realizações 
individuais;  

• o classicismo, com o regresso aos valores estético-literários;  

• o naturalismo pela valorização da experiência e observação da Natureza.  

RENASCIMENTO 



O gosto pelo estudo da Natureza, o Naturalismo, aliado ao espírito crítico e ao alargamento 
do conhecimento do Mundo, possibilitado pelas viagens de descobrimento, 
desempenharam um papel muito importante de crítica ao saber tradicional.  
Escuta o que Leonardo da Vinci nos diz sobre o nascimento do pensamento científico. 
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[…] Parecem-me vãs e erróneas as ciências que não 
nascem da experiência, mãe de toda a certeza, e que não 
desembocam em noções experimentais […]. Antes de 
mais começarei por fazer certas experiências, porque 
quero sobretudo começar pela experiência. Em seguida 
demonstrarei por que razão se têm de comportar os 
corpos desta ou daquela maneira. É este método que 
devemos respeitar na investigação dos fenómenos 
naturais. 

 

Leonardo da Vinci, Tratado da Pintura 

Agora, a partir do que 
ouviste, diz que elementos 
são fundamentais para que 
o conhecimento se torne 
científico. 
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Observa as imagens que se seguem.  

As “feras da Guiné” (gravura de uma obra de De Bry, 
Froncoforte, Biblioteca da Universidade de Basileia, 1604)   

Desenho anatómico 

(Leonardo da Vinci, 
Windsor, Royal 
Library, 1490-1500)  

RENASCIMENTO 

Identifica algumas das áreas 
do conhecimento mais 
influenciadas pela nova 
visão do Mundo. 



Um dos mais importantes avanços científicos deste período foi a demonstração do polaco 
Nicolau Copérnico que a Terra é que gira à volta do Sol.  Nasceu, assim, a teoria do 
heliocentrismo.  

7/16 RENASCIMENTO 

Heliocentrismo 

Após longas pesquisas, estou enfim 
convencido de que: o Sol é uma 
estrela fixa, cercada de planetas 
que giram à sua volta, e de que ele 
é o centro, a fonte de luz e de calor. 
[...] A Terra é um planeta principal, 
sujeito [...] a movimentos [...] de 
rotação [...] em volta do seu eixo, e 
de translação à volta do Sol. 

 

Nicolau Copérnico, Os Movimentos dos 
Corpos Celestes, 1543 
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Em resumo… 

• Os conhecimentos clássicos foram submetidos a uma reflexão crítica, 
confirmada pela observação, a experiência e a razão, estando na origem 
da revolução científica do século XVII. 

• A Astronomia, a Medicina, a Geografia, a Matemática, as Ciências 
Naturais e a Literatura foram os domínios do saber que mais se 
desenvolveram.  

RENASCIMENTO 



O Renascimento foi-se expandindo ao longo do século XV e XVI, de forma gradual, para 
outras cidades europeias. Estas cidades e respetivas regiões foram os focos de difusão 
cultural deste período. Observa o mapa que se segue.   
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Maquiavel 

Copérnico 

Petrarca 

Erasmo de 
Roterdão 

Miguel Cervantes 

Luís de Camões 

Damião de Góis 

William 
Shakespeare 

RENASCIMENTO 

Thomas More 

Identifica os 
principais focos do 
humanismo e os 
humanistas 
associados a cada 
um deles.  



A divulgação das novas ideias e 
conhecimentos foi possível graças a vários 
fatores.  
Os contactos entre os intelectuais da época, 
por correspondência e em viagens, e os 
colégios e universidades contribuíram 
muito para a difusão cultural. 
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Mas houve um fator que teve também uma 
grande importância como meio de propagação 
do Humanismo.  

Réplica da máquina de imprensa de Gutenberg  

(Alemanha, Mainz, Museu Gutenberg) 

RENASCIMENTO 

Observa a imagem.  Identifica qual a 
invenção de Gutenberg,  de meados do 
século XV, que teve um papel fundamental 
na difusão do Humanismo. 
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Em resumo… 

• Para além de Itália, os principais focos de difusão cultural renascentista 
foram Paris em França, Roterdão nos Países Baixos, Oxford e Cambridge em 
Inglaterra, Lovaina na Flandres, Vitemberga na Alemanha e Portugal, entre 
outras. 

• Na ciência, os nomes que mais se destacaram foram Leonardo da Vinci, 
Copérnico, Vesálio, Duarte Pacheco Pereira, D. João de Castro, Pedro 
Nunes e Garcia de Orta.  

• As grandes figuras do Humanismo e da literatura foram Baltazar 
Castiglione, Nicolau Maquiavel, William Shakespeare, Miguel de 
Cervantes, Luís de Camões, Petrarca, Pico della Mirandola, Erasmo de 
Roterdão, Thomas More, Damião de Góis, Diogo de Gouveia e André de 
Gouveia. A difusão das suas obras foi muito beneficiada pela invenção 
da imprensa. 

RENASCIMENTO 



O movimento artístico renascentista surgiu na cidade de Florença nos começos do 
século XV. Nos finais desse século já se havia espalhado por toda a Península Itálica. Na 
segunda metade do século XVI, a arte renascentista já se tinha alastrado ao resto da 
Europa.  
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Elementos da arquitetura 
renascentista 

Basílica de S. Pedro  

(Roma, finais do século XVI)  

RENASCIMENTO 

A arte renascentista caracteriza-se pela sua inspiração nas formas de arte clássica e ao 
mesmo tempo, pela aplicação de novos elementos e técnicas. Observa, atentamente, as 
imagens que se seguem sobre a arquitetura renascentista. 
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Elementos da arquitetura renascentista Basílica de S. Pedro  

(Roma, finais do século XVI)  

Observa com especial atenção o esquema dos elementos 
deste estilo  artístico. Depois, identifica na Basílica de S. Pedro 
os elementos arquitetónicos renascentistas. 

RENASCIMENTO 

O movimento artístico renascentista surgiu na cidade de Florença nos começos do 
século XV. Nos finais desse século já se havia espalhado por toda a Península Itálica. Na 
segunda metade do século XVI, a arte renascentista já se tinha alastrado ao resto da 
Europa.  

A arte renascentista caracteriza-se pela sua inspiração nas formas de arte clássica e ao 
mesmo tempo, pela aplicação de novos elementos e técnicas. Observa, atentamente, as 
imagens que se seguem sobre a arquitetura renascentista. 
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Basílica de S. Pedro  

(Roma, finais do século XVI)  

RENASCIMENTO 

ARCO DE VOLTA 
PERFEITA 

FRONTÃO TRIANGULAR 

COLUNAS 

CORNIJA 

CÚPULA 
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Palácio Medici Riccardi (Michelozzo Michelozzi, 
Florença, 1444)  

Trata-se de uma arquitetura de monumentalidade dos edifícios, não apenas religiosos, 
mas também civis, como palácios e castelos. Observa alguns desses exemplos. 

Hospital dos Inocentes (Filippo Brunelleschi, Florença, 1419-1444) 

RENASCIMENTO 

Castelo de Chambord (Vale do Loire, França, 1519-1547) Palácio Farnese (Antonio de Sangallo, o Jovem e Miguel Ângelo, Roma, 1515-1589)  
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CÚPULA A  

B FRONTÃO 

C COLUNA 

D FRISO 

Identifica nesta última imagem da Villa Capra, os 
elementos arquitetónicos renascentistas, assinalados 
com as letras. 

Villa Capra ou Villa Rotonda (Palladio, Vicenza, c. 1550) 
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Em resumo… 

A arquitetura renascentista caracteriza-se por utilizar os seguintes elementos: 

- cúpulas, a substituir as abóbadas de cruzamento de ogivas; 

- arcos de volta perfeita, em vez dos arcos quebrados do gótico; 

- frontões triangulares nas fachadas; 

- colunas clássicas; 

- cornijas e balaústres a coroar os terraços; 

- predomínio das linhas horizontais sobre as verticais. 

RENASCIMENTO 



Apesar de a escultura renascentista apresentar influências gregas e helenísticas, esta 
também contém aspetos originais. Observa a imagem que se segue.  
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Pietá (Miguel Ângelo, Basílica de S. Pedro, 

Vaticano, 1498-1499)  

RENASCIMENTO 

Aponta características marcantes na 
estatuária deste estilo artístico. 

Que aspetos destacas da expressão 
dos rostos e da representação do 
corpo humano na Pietá? 
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Esquema geométrico da Pietá  

RENASCIMENTO 

Será que o artista ao realizar a sua obra de arte, obedece 
a determinados esquemas geométricos? Que formato 
encontras na Pietá? 

Pietá (Miguel Ângelo, Basílica de S. Pedro, 

Vaticano, 1498-1499)  
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Pietá (Miguel Ângelo, Basílica de S. Pedro, 

Vaticano, 1498-1499)  

David (Donatello, Museu 

Bargello, Florença, c. 1440)  

RENASCIMENTO 

Consegues distinguir 
os materiais 
utilizados para as 
duas esculturas,  
a Pietá e David? 

Que tipo de figuras 
são representadas 
nestas duas obras 
de arte de 
estatuária? 
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Na estatuária do 
Renascimento, para além da 
representação de figuras 
religiosas, laicas e 
mitológicas, também há 
muitas esculturas equestres. 

Estátua equestre de Cosme I 
(Giambologna, Florença, 1587-1599) 

RENASCIMENTO 
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Em resumo… 
 
 Na escultura, o naturalismo, a expressividade e o tratamento da figura humana 

através da representação do nu, são as principais características do estilo 
renascentista.  

RENASCIMENTO 



Como se encontram representadas as 
figuras nestas pinturas? Que elementos se 
encontram à sua volta? 

A pintura renascentista foi inovadora em relação aos modelos e técnicas que aplicou. 
Vamos analisar algumas obras de arte. 
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A Primavera (Sandro Botticelli, Galeria dell Uffizi, 
Florença, c. 1481-1482) 

  

O nascimento de Vénus (Sandro Botticelli, Galeria dell Uffizi, 
Florença, c. 1481-1482) 

  

RENASCIMENTO 

Que temas são comuns às duas pinturas de 
Botticelli? 
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A Primavera (Sandro Botticelli, Galeria dell Uffizi, Florença, c. 1481-1482)  

RENASCIMENTO 

SOMBRA 

LUZ 

FIGURAS 
MITOLÓGICAS 

LIBERTAÇÃO DAS FIGURAS 
ATRAVÉS DA NUDEZ 

REPRESENTAÇÃO DA 
NATUREZA/PAISAGEM 

NATURALISMO 
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Mona Lisa  (Leonardo Da Vinci, Museu do Louvre, 
Paris, 1503-1505)   

Pormenor do retrato de Mona Lisa 

RENASCIMENTO 

Como se encontra desenvolvida o 
tratamento de cores no retrato da  
Mona Lisa? 
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Mona Lisa  (Leonardo Da Vinci, Museu do Louvre, 
Paris, 1503-1505)   

RENASCIMENTO 

Como se encontra desenvolvido o 
tratamento de cores no retrato da  
Mona Lisa? 

CORES ESBATIDAS 
 
TÉCNICA DO SFUMATO 



11/16 

Flagelação de Cristo  (Piero della Francesca, Galleria 
Nazionale delle Marche, Urbino, c. 1460) 

Uma das principais técnicas inovadoras da pintura renascentista trata-se na aquisição da 
terceira dimensão, uma invenção dos pintores italianos.  

Eixo da composição da obra Flagelação de Cristo 

RENASCIMENTO 

Observa a obra. Explica em que consiste 
esta nova técnica. 
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Flagelação de Cristo  (Piero della Francesca, Galleria 
Nazionale delle Marche, Urbino, c. 1460) 

RENASCIMENTO 

Observa a obra. Explica em que consiste 
esta nova técnica. 

PERSPETIVA 
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Em resumo… 

A pintura renascentista caracteriza-se: 

• pela libertação das figuras representadas através da nudez, realismo e 
naturalismo com que expressam os pormenores anatómicos e nas 
composições de figuras da Natureza; 

• pela temática variada com representações mitológicas, religiosas, 
paisagens e retrato humano; 

• pelo tratamento das cores com a valorização luz e sombra, através da 
utilização da técnica do “sfumato” com cores esbatidas; também a 
pintura a óleo; 

• pela invenção da noção de perspetiva. 

RENASCIMENTO 



Enquanto na Europa se difundia a arte 
renascentista de influência clássica, em 
Portugal verificava-se a persistência do 
estilo gótico, mas com uma decoração 
ligada à expansão marítima.  
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Janela da Sala da Capítulo (Diogo de Arruda, 
Convento de Cristo, Tomar, 1510-1518)  

RENASCIMENTO 

Observa a imagem. Identifica os elementos 
decorativos, asinalados com as letras. 



Janela da Sala da Capítulo (Diogo de Arruda, 
Convento de Cristo, Tomar, 1510-1518)  

A  

B 
C 

D E 

F 

G 

12/16 RENASCIMENTO 

Observa a imagem. Identifica os elementos 
decorativos, assinalados com as letras. 

CRUZ DA ORDEM DE CRISTO A  

B ESFERA ARMILAR 

C ARMAS DE D. MANUEL I 

D CABOS 

E FRAGMENTOS DE ALGAS 

F CORRENTES DE ÂNCORAS 

G CORDAS RETORCIDAS 
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A originalidade deste estilo designado 
por manuelino consiste na aplicação 
de motivos decorativos influenciados 
pelos descobrimentos marítimos como 
redes, cordas, boias, algas e conchas. 
Mas também outros elementos com 
carácter naturalista como troncos, 
cachos de uvas, folhas e raízes. Ainda 
há a utilização dos símbolos nacionais 
como a cruz de Cristo, a esfera armilar 
e o escudo real. 

Janela da Sala da Capítulo (Diogo de Arruda, 
Convento de Cristo, Tomar, 1510-1518)  



Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa, construção com início em 1502)  Torre de Belém (Francisco de Arruda, Lisboa, 1514-1520)  
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Observa as seguintes imagens que constituem os monumentos mais característicos do 
estilo manuelino. 

RENASCIMENTO 
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Apesar de tudo, também se verificou a adesão, por parte de alguns arquitetos, ao estilo 
renascentista clássico. 

Claustros do Convento de Cristo (Tomar, 1533-1562) Igreja da Graça (Évora, c. 1535)  

RENASCIMENTO 

Pormenor do Claustros do Convento de Cristo 
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Na pintura, a influência renascentista esteve bem presente em artistas como Nuno 
Gonçalves, Vasco Fernandes, também conhecido por Grão-Vasco, e Gregório Lopes. 

Os Painéis de S. Vicente de Fora (Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, século XV) Anunciação (Vasco Fernandes, 
retábulo da Sé de Lamego,  
Museu Regional de Lamego) 

RENASCIMENTO 

Ressurreição (Gregório Lopes, retábulo de 
Santos-o-Novo, Lisboa, Museu Nacional de 
Arte Antiga) 

Em meados do século XV, a pintura portuguesa recebeu influências sobretudo da escola 
flamenga renascentista devido às estreitas relações económicas e políticas que Portugal 
tinha com a Flandres. 



A REFORMA PROTESTANTE 
Na Europa renascentista, a Igreja 
começou a ser criticada devido à 
corrupção de muitos dos seus 
dirigentes. A Igreja entra em crise. 
Em 1517, o papa Leão X publicou a 
Bula das Indulgências como forma 
de conseguir dinheiro para a 
construção da basílica de S. Pedro. 
Ouve a locução de excerto de texto 
de Martinho Lutero sobre as 
indulgências.  
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Lutero afixa as 95 Teses contra as Indulgências na 
Catedral de Vitemberga, Alemanha, em 1517 

Com as 95 Teses contra as Indulgências, o 
valor das indulgências é negado. Ou seja, 
Lutero opõe-se à ideia da obtenção do 
perdão dos pecados através do dinheiro. 
Também nega a autoridade do Papa.  

Porque é que o Papa, cuja bolsa é mais rica 
do que a dos ricos, não constrói a basílica 
de S. Pedro com o seu próprio dinheiro e 
não com o dos pobres? As indulgências, 
cujos méritos são tão apregoados, não têm 
senão um: obterem dinheiro. O verdadeiro 
tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho 
da glória da graça de Deus. 
 

 95 Teses Contra as Indulgências (1517) 

Diz o que é uma venda de indulgências. Como é que será que Lutero reagiu 
contra a “venda das indulgências”? 



A reforma da Igreja era uma 
necessidade evidente desde os fins 
da Idade Média. Foram várias as 
críticas e os apelos à reforma da 
Igreja feitos no século XIV por 
professores de Universidades. 
Também o monge italiano 
Savonarola morreu na fogueira por 
ter criticado o comportamento 
imoral do Alexandre VI, que sendo 
Papa tinha vários filhos. 
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Morte de Savonarola na fogueira (Florença, 1498) 

Mas também humanistas 
denunciavam o contraste entre a 
pobreza e a simplicidade dos 
primeiros cristãos e a ostentação e 
o luxo de muitos membros do alto 
clero do seu tempo.  
Lutero foi chamado a Roma para  
se penitenciar. Porém, este 
desobedeceu e, por isso, foi 
excomungado. Assim, se iniciava  
a Reforma Protestante. 

A REFORMA PROTESTANTE 



A rutura de Lutero com a Igreja Católica 
Romana originou a divisão religiosa da 
Europa. Este  movimento de contestação e 
reforma, iniciado por Lutero, ficou 
conhecido pela designação de  
protestantismo. 
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Lutero (1483-1546)  

Depois de excluído da Igreja Católica 
Romana, Lutero dedicou-se à redação e 
difusão da sua doutrina, o luteranismo. 
 

A REFORMA PROTESTANTE 
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João Calvino (1509-1564) 

A REFORMA PROTESTANTE 

O protestantismo conheceu outras 
variantes doutrinárias além do 
luteranismo. O calvinismo, fundado por 
João Calvino, em Genebra, Suíça, 
defendeu a doutrina da predestinação e 
também rompeu com a Igreja Católica.   

O que será que significa esta doutrina?  

A salvação não pode vir senão de 
Deus, que predestina cada homem à 
salvação ou à condenação. Os 
eleitos, isto é, aqueles que serão 
salvos, recebem a fé por intermédio 
de Jesus Cristo.  

  
Das Instituições da Religião Cristã (1536) 



Na Inglaterra, foi o rei Henrique VIII quem rompeu a obediência ao Papa e fundou o 
anglicanismo.  
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Henrique VIII (1509-1547)  

O rei Henrique VIII, por ter casado com 
Ana Bolena sem autorização do Papa, 
que recusara a anulação do seu 
casamento anterior com Catarina de 
Aragão, funda a Igreja Anglicana. A partir 
dessa altura, este rei passou a ser 
também o chefe da Igreja inglesa, 
através da publicação do Ato de 
Supremacia que torna esta Igreja 
independente de Roma. 
 

A REFORMA PROTESTANTE 



A Reforma Protestante promoveu a divisão religiosa da Europa: católicos, a Sul, 
e protestantes, a Norte.  
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A Europa religiosa no final do século XVI 

A REFORMA PROTESTANTE 

Observa o mapa. Identifica as áreas de 
predominância de cada uma das Igrejas 
Protestantes. 
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Em resumo… 

• Os países da Europa Central e do Norte, tais como a Suíça, a 
Alemanha,  a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Finlândia, entre 
outros, aderiram maioritariamente ao protestantismo. 

 
•  Os países  do Sul da Europa como Portugal, Espanha, Itália e França 

permaneceram maioritariamente fiéis à Igreja Católica. 

A REFORMA PROTESTANTE 



A REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA À REFORMA PROTESTANTE 

Face ao avanço do movimento protestante pela Europa, a Igreja Católica procurou 
desenvolver uma renovação interna, desencadeando a Reforma Católica, mas também 
reprimindo o Protestantismo, ou seja, um movimento de Contrarreforma. 
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Concílio de Trento, 1545-1563 (Museu do Louvre, Paris) 

O Santo Concílio exorta os bispos a que 
sejam irrepreensíveis, castos e bons 
governantes das suas casas...; que cada 
um, à sua mesa, guarde sobriedade nas 
carnes, fuja dos vícios e siga as virtudes. 

 

Conclusões do Concílio de Trento, em             
A. Theiner, Acta Genuína Concilii Tridentini 



A REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA À REFORMA PROTESTANTE 
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Concílio de Trento, 1545-1563 (Museu do Louvre, Paris) 

O Santo Concílio exorta os bispos a que 
sejam irrepreensíveis, castos e bons 
governantes das suas casas...; que 
cada um, à sua mesa, guarde 
sobriedade nas carnes, fuja dos vícios e 
siga as virtudes. 

 

Conclusões do Concílio de Trento, em A. 
Theiner, “Acta Genuína Concilii Tridentini 

Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus 
recebido pelo Papa Paulo III (1540) 

Cada qual deve convencer-se de que 
aqueles que vivem na obediência 
deverão deixar-se guiar pela vontade 
da divina Providência por intermédio 
dos seus superiores  […] convencido de 
que deste modo corresponderá melhor 
à vontade de Deus do que seguindo a 
sua própria vontade. 

 

Constituições da Companhia de Jesus 

Que ações desenvolveu a Igreja Católica 
de Reforma?  



A Igreja Católica também desenvolveu meios de repressão para evitar que muitas pessoas 
aderissem às doutrinas protestantes.  
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Execução de condenados pela Inquisição 
(quadro de Pedro Berruguete, c. 1500)  

Lista dos livros proibidos pela igreja católica 

A REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA À REFORMA PROTESTANTE 



A Igreja Católica também desenvolveu meios de repressão para evitar que muitas pessoas 
aderissem às doutrinas protestantes.  
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Execução de condenados pela 
Inquisição (quadro de Pedro 
Berruguete, c. 1500)  

Lista dos livros proibidos pela igreja católica 

A REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA À REFORMA PROTESTANTE 

A Inquisição, fundada na 
Idade Média para vigiar os 
judeus e muçulmanos 
convertidos, no século XVI, 
foi restaurada e posta ao 
serviço da perseguição e 
condenação, em autos de 
fé, de todos os que fossem 
suspeitos de aderirem ao 
protestantismo.  

Também a Congregação do 
Índex, fundada pelo Papa 
em 1543, tinha por missão 
elaborar a lista dos livros 
considerados perigosos para 
a doutrina católica e, 
portanto, cuja leitura era 
proibida. 

Observa as imagens. Diz que medidas de 
repressão foram tomadas pela Igreja 
Católica. 
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Em resumo… 

• A reação católica dirige-se para o desenvolvimento da Reforma Católica 
pela (re)definição da doutrina e dos aspetos disciplinares, definidos no 
Concílio de Trento, e na criação de novas ordens religiosas como a 
Companhia de Jesus. 

• Como reação ao avanço protestante, a Igreja Católica empreendeu uma 
Contrarreforma através da Inquisição e do Índex. 

A REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA À REFORMA PROTESTANTE 



AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL  

Em Portugal, sentiu-se, igualmente, uma 
adesão de muitos intelectuais e artistas ao 
movimento do Renascimento. 
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Luís de Camões (1525-1580)  

Luís de Camões, poeta, é considerado o 
maior vulto da literatura portuguesa.          
As suas obras refletem, simultaneamente    
a estética do classicismo e as tendências 
humanistas de valorização do Homem. 
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Damião de Góis (1502-1574) 

AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL  

Os principais humanistas portugueses  
foram os irmãos Diogo de Gouveia e 
André de Gouveia, André de Resende, 
Damião de Góis. 
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Duarte Pacheco de Pereira (1460?-1553) 

Portugal também deu um importante contributo para a génese do pensamento científico, 
sobretudo com Duarte Pacheco Pereira, Pedro Nunes e Garcia de Orta. 

Pedro Nunes (1502-1577) 

AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL  



Apesar do Humanismo ter tido impacto em Portugal, sentiu-se o papel repressivo da 
Inquisição, nomeadamente na perseguição às práticas judaicas.   
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Auto de fé no Terreiro do Paço, em Lisboa, no século XVI 
(Gravura do arquivo do Museu da Cidade, Lisboa) 

Queima de livros listados no Índex  

 (pormenor de quadro espanhol do século XVI) 

AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL  

D. Manuel I ordenou a expulsão de todos os judeus de Portugal ou a sua conversão ao 
Catolicismo, tornando-se, assim, cristãos-novos. 

A produção cultural foi, de igual forma, severamente vigiada através do Índex. 

A partir da imagem, diz o que acontecia 
aos livros que se encontravam nessa lista. 



Também a Companhia de Jesus 
demonstrou grande zelo na 
defesa do catolicismo, quer no 
ensino, quer através da 
missionação. 
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Pregação aos Índios pelo Padre António Vieira 
(litografia de Charles Legrand, século XIX) 

AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL  



As motivações das denúncias à 
Inquisição eram não só de natureza 
religiosa, ideológica e intelectual, 
mas também de ordem política, 
económica e familiar.  
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A Inquisição deixou fortes marcas em 
Portugal. Instalou o medo da punição 
pelo controlo de comportamentos e 
constituiu um travão à produção 
cultural. 

 

 

Processos de feitiçaria da Inquisição de Évora 

 

AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL  

Observa os gráficos. Diz os motivos dos 
processos da Inquisição aí representados. 


