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Conteúdo: Reforma Religiosa;

Objetivos: 

➢ Compreender o imaginário da sociedade medieval;

➢ Refletir sobre o impacto do processo em que a Igreja Católica gerou 

no mundo ao ter os seus dogmas questionados pela primeira vez;

➢ Quais foram as reações da Igreja Católica à Reforma Protestante?

➢ Recursos extras : Imagens e Vídeos. 
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Definição
• Reação da Igreja Católica à Reforma Protestante.

Características
• Inquisição (Tribunal do Santo Ofício) = buscar e eliminar a heresia;
• Index Librorum Prohibitorum (1543) = lista de livros proibidos, contrários 
à doutrina católica;
• Companhia de Jesus (1534):

- Ordem fundada pelo espanhol Inácio de Loyola;
- Obediência cega ao papa;
- Função: expandir a fé católica (“soldados de Cristo”).
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Definição
•Movimento que procurou reorganizar e moralizar o clero.

Concílio de Trento (1545-1563)
•Convocado pelo papa Paulo III;
•Proibição da simonia;
•Proibição da venda de indulgências;
•Criação dos seminários;
•Criação da catequese;
•Reafirmação da autoridade papal;
•Reafirmação do dogmas católicos.



Inquisição foi criada na Idade Média (século 
XIII) e era dirigida pela Igreja Católica Romana. 
Ela era composta por tribunais que julgavam 
todos aqueles considerados uma ameaça às 

doutrinas (conjunto de leis) desta instituição. 
Todos os suspeitos eram perseguidos e 

julgados, e aqueles que eram condenados, 
cumpriam as penas que podiam variar desde 

prisão temporária ou perpétua até a morte na 
fogueira, onde os condenados eram 

queimados vivos em plena praça pública.

: OS 10 PIORES MÉTODOS 
DE TORTURAS JÁ EXISTENTES

https://www.youtube.com/watch?v=CP8VcdoLW6Y
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https://www.youtube.com/watch?v=CP8VcdoLW6Y
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1. Quais foram as reações da Igreja Católica à Reforma
Protestante?

2. Como a Igreja reprimia as heresias na Idade Média?

3. Como as reformas religiosas do século XVI contestaram a
autoridade da Igreja?
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COLONIZAÇÃO NO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO 

https://www.google.com/search?q=coloniza%C3%A7%C3%A3o+do
+brasil
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Conteúdo:

NAVEGAÇÕES EUROPEIAS - A expansão marítima portuguesa;

➢ Introdução á Idade Moderna;

➢ Contextualizar as grandes navegações em meio as novas
necessidades comerciais, políticas e religiosas da Europa “moderna”;

➢ Identificar os principais elementos que levaram Portugal a se aventurar
pelos mares;
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FINAL DA IDADE MÉDIA

RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO:

➢ COMÉRCIO ATIVO: FEIRAS, MERCADOS, ARTESANATO.
➢ CLASSE SOCIAL LIGADA AO COMÉRCIO: BURGUESIA.
➢ REATIVAÇÃO DA VIDA MONETÁRIA, BANCOS;
➢ O CAMPO PRODUZ PARA ABASTECER A CIDADE;
➢ INTENSA VIDA URBANA: COMERCIANTES, ARTESÃOS;
➢ BURGUESIA: COMÉRCIO NAS CIDADES.
➢ MAS CIDADES ERAM EXPLORADAS PELO SR. FEUDAL.
➢ A BURGUESIA APROXIMA-SE DO REI;
➢ REIS: APOIO BURGUÊS = FORTALECIMENTO = CENTRALIZAÇÃO.
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Grande Fome (1315-1317);
• Queda na produção agrícola devido à crise climática;
• Aumento do preço dos alimentos;

Peste Negra (1347-1350 ) - auge da epidemia;
• Morte de aproximadamente 30% da população europeia;
• Antissemitismo (judeu associado à disseminação da peste);
• Origem = Oriente;
• Transmissão = picada da pulga do rato e/ou inalação de gotas de líquido de
espirros ou tosse de indivíduo doente;
• Fator = péssimas condições de higiene e alimentação.



EXPANSÃO                MARÍTIMO              COMERCIAL 

TERRITORIAL 
E 

COMERCIAL

ATRAVÉS DOS 
OCEANOS 

ATLÂNTICO, E 
ÍNDICO 

VISANDO O 
LUCRO E O 

FORTALECER A 
BURGUESIA
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• Período em que as nações europeias iniciaram um

processo de exploração e conquistas em novos

territórios, que ampliou o mundo até então

conhecido.

• Aproximadamente entre os séculos XV e XVI.

• Permitiram a superação das barreiras comerciais da

Idade Média, o desenvolvimento da economia

mercantil e o fortalecimento da burguesia.

12

https://www.google.com/search?q=EXPANS%C3%83O+MAR%C3%8DTIM



• MOTIVAÇÕES...
❑ Encontrar novas terras para exploração;

❑ Busca de metais preciosos, principalmente ouro;

❑ Busca por novas rotas comerciais;

❑ Expansão do comércio;

❑ Renascimento cultural (Antropocentrismo/Racionalismo);

❑ Expansão da fé cristã 

(desejo da igreja católica em recuperar seu prestígio por meio
da catequização de povos “pagãos”).
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ESTADO ABSOLUTISTA 

TRIBUTO À  NOBREZA                   MERCATILISMO                               APOIO À BURGUESIA 

Principais países: Portugal, Espanha, Inglaterra, 
França e Países Baixos. 

• Poder político e militar na 
monarquia;
• Metalismo;
• Balança comercial favorável.       

• Protecionismo;
• Manufatura nacional;
• Poder marítimo;
• Monopólio estatal.   



Em 1498, Vasco da Gama alcançou finalmente as Índias, em expedição de
reconhecimento. Dois anos depois, partiu a primeira grande frota destinada a
fazer comércio em larga escala com o Oriente, comandada por Pedro Álvares
Cabral, que chegou também ao litoral do novo continente, a América, na
costa do território que viria a ser o Brasil.

Pintor: Oscar Pereira da Silva. 1900.
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o Fatores responsáveis...

o Posição geográfica do país;

o A existência de um poder centralizado e de um Estado unificado;

o Longa experiência de pescadores e marinheiros lusitanos na costa do
Atlântico;

o Uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo.

o O evento considerado o marco inicial dessa expansão foi a tomada de
Ceuta (no Marrocos) pelos portugueses, em 1415.
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o A Espanha entrou na busca por novas rotas atrasada em relação a Portugal, pois

estava em luta contra os mouros (árabes) que ocupavam seu território;

o A primeira viagem espanhola, bastante modesta, foi concebida em 1492 pelo

navegador genovês Cristóvão Colombo;

o Colombo chegou ao continente americano pensando ter alcançado as Índias e

morreu acreditando nisso. Somente em 1504 desfez-se o engano, quando o

navegador Américo Vespúcio confirmou tratar-se de um novo continente.
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Rivalidade entre Espanha e Portugal

Tratado de Tordesilhas (1494)

• → Linha imaginária a 370 léguas a 
oeste das Ilhas de Cabo Verde;
• Espanha com as terras a oeste da linha;
• Portugal com as terras a leste da linha.

https://www.google.com/search?q=tratado+de+tordesilhas
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• VÍDEO : Grandes Navegações

• https://www.youtube.com/watch?v=lS_UYBPSTds
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ÁRABES

ITALIANOS – MAR MEDITERRÂNEO

PORTUGUESES



CRENÇAS MEDIEVAIS:
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https://www.google.com/search?q=CREN%C3%87AS+MEDIEVAIS
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Por isso, o mundo “dos europeus” 
era esse mundinho aí: 
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Mas, depois de algum tempo, esse mundo 
ficou pequeno demais para eles...
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https://www.google.com/search?q=EXPANS%C3%83O+MARITIMA
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01. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos
séculos XV e XVI?

A - Fazer a navegação ao redor do mundo passando por todos os oceanos.
B - Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar
especiarias diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa.
C - Chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o
povoamento da região.
D - Estabelecer e controlar novas rotas marítimas para a Oceania com o
objetivo de explorar os recursos minerais da região.
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2. Quem foram os principais financiadores dos empreendimentos 
marítimos da época das Grandes Navegações?

A - Reis e burgueses

B - Integrantes do clero católico e pequenos comerciantes

C - Marinheiros e profissionais liberais

D - Artistas e engenheiros de caravelas
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A - Portugal era o país mais rico e populoso da Europa, marinheiros de vários países moravam
e trabalhavam em Portugal e dinheiro para investimento em navegação oriundo da
industrialização do país.
B - Apoio total da população, ajuda de outros países, altos investimentos na construção de
caravelas feitos por ricos comerciantes asiáticos e americanos.
C - Posição geográfica favorável, bons conhecimentos e experiência em navegação, domínio
da técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundo da burguesia e
nobreza.
D - Experiência em navegação de longo alcance desde o início da Idade Média, grande
quantidade de madeira e ferro no território português para a construção das
caravelas, total conhecimento das técnicas de navegação.

3. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas Grandes
Navegações dos séculos XV e XVI?
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1. (UNICAMP 2010)
Segundo o historiador indiano K.M.Panikkar, a viagem pioneira dos
portugueses à Índia inaugurou aquilo que ele denominou como a época de
Vasco da Gama da história asiática. Esse período pode ser definido como uma
era de poder marítimo, de autoridade baseada no controle dos mares, poder
detido apenas pelas nações européias.

(Adaptado de C.R. Boxer, O Império Marítimo Português, 1415-1835. Lisboa: Edições 70, 1972, p55.)

•Quais fatores levaram à expansão marítima européia dos séculos XV e XVI?
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BRASIL COLONIAL:
•O Período Pré-Colonial: A fase do pau-brasil (1500 a 1530);
•A fase do Açúcar (séculos XVI e XVII).

https://www.google.com/search?q=BRASIL+COLONIAL


