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A Revolução científica 
 
Resumo 

 
Contexto 
 

Desde a antiguidade, seja pela influência dos povos mesopotâmicos, egípcios ou greco-romanos, tentativas 

de observar o universo através de métodos racionais foram lançadas, levando ao surgimento de sistemas 

numéricos complexos, à criação de escritas, ao desenvolvimento de técnicas e tecnologias, à elaboração de 

modelos de classificação e outras inovações. No entanto, apesar da defesa aberta de uma visão cósmica 

racional já ser realizada pelos filósofos socráticos, a construção de uma ciência com metodologias e uma 

base sólida de análise do mundo se configurou apenas no século XVI, em um contexto de ruptura do 

pensamento renascentista com a mentalidade medieval. 

Portanto, primeiramente devemos destacar que a ideia de uma “idade das trevas”, sem produção intelectual, 

hoje é vista como uma noção superficial do período que, ao contrário do que já foi muito defendido, também 

apresenta suas inovações e uma rica construção de ideias e visões de mundo. No entanto, apesar dos 

mosteiros e monges católicos realizarem um papel importante na preservação de livros clássicos, nas 

descobertas científicas, na criação de universidades e na disseminação de conhecimentos pelo mundo, 

devemos compreender que a Idade Média foi marcada também por uma relação de dependência das ciências 

e da filosofia à teologia, sendo essa, por fim, a base de explicação do mundo.  

Logo, é apenas com o advento do período conhecido como Renascimento, marcado pelas características 

do humanismo, do antropocentrismo, do otimismo e do racionalismo que o pensamento europeu começa a 

se desvincular da lógica mística religiosa. Os renascentistas valorizavam mudanças nas próprias formas de 

expressar o mundo em suas artes, aplicando lógicas matemáticas, experimentos científicos e medidas 

proporcionais nas pinturas e esculturas que eram descobertos através de estudos rígidos, desenvolvendo em 

paralelo a própria medicina e as tecnologias da época.  

 Ainda neste período, a reforma protestante, também mobilizada pelas ideias renascentistas de valorização 

do pensamento crítico e do humanismo proporcionou um desgaste do pensamento e da força católica no 

mundo. Os protestantes, além de discordarem de práticas da Igreja Católica também se manifestaram como 

defensores de um pensamento mais livre e de descobertas científicas que pudessem aproximar o homem de 

Deus.  

Por fim, apesar da onda de inovações técnicas, novas expressões artísticas e desenvolvimento científico 

que marcou o renascimento, ainda era necessária uma maior circulação desse conhecimento. Logo, por volta 

de 1439, Johannes Gutemberg revolucionou a imprensa europeia com a criação da prensa de tipos móveis, 

permitindo a produção em larga escala de livros, jornais, textos e panfletos. Com a prensa de Gutemberg a 

circulação de ideias e inovações se tornou cada vez mais ampla, impulsionando assim os pensamentos 

renascentistas, difundindo as descobertas científicas e até mesmo aprofundando a reforma protestante. 
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A prensa de Gutemberg 

Disponível em: https://detetivesdahistoria.wordpress.com/2013/01/09/invencao-da-semana-a-prensa-de-gutenberg/  

 

Os efeitos da revolução 

Um dos primeiros nomes a marcarem a Revolução Científica foi o de Nicolau Copérnico (1473 a 1543), 

cientista que vai se tornar fundamental para a ruptura com um pensamento que existia desde a antiguidade, 

defendendo o sistema solar com a Terra estática no centro do universo. Copérnico através do empirismo, de 

experiências e análises vai questionar o modelo existente e propor uma teoria heliocêntrica, ou seja, uma 

Terra que gira em torno do Sol, o centro do universo. 

Essa revolução copernicana na forma de entender o universo, tanto ao deslocar o Sol para o centro quanto 

pelo uso da matemática, da razão e do empirismo para construir seu pensamento foi fundamental para o 

desenvolvimento da Revolução Científica. Copérnico influenciou outros cientistas como Galileu Galilei (1564-

1642) e Johannes Kepler (1571 – 1630), que resgataram seus textos e desenvolveram ainda mais as ideias 

de Copérnico, alcançando novas descobertas como as manchas solares, os anéis de saturno, a lei dos corpos, 

os satélites artificiais, as leis de Kepler e até mesmo inovações como a melhoria de telescópios e lentes. 

Outros cientistas do período também se destacaram com descobertas e publicações que valorizavam essa 

forma racional de ver o mundo, como René Descartes que, apesar de ser considerado um dos pioneiros da 

revolução científica ao desenvolver métodos matemáticos para compreender a natureza e o corpo humano, 

também foi acompanhado por outros nomes importantes. Logo, podemos destacar desenvolvendo a 

compreensão de fenômenos da natureza, através da física, o inglês Isaac Newton (1643-1727), ou através 

da biologia, com a relação entre micro-organismos e doenças, Louis Pasteur (1822 - 1895).   

https://detetivesdahistoria.wordpress.com/2013/01/09/invencao-da-semana-a-prensa-de-gutenberg/
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Exercícios 
 

1. (Enem PPL 2012) “Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, 

mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas 

discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar.”  
GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a 

Bíblia. São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado)  

 

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação 

pelo Tribunal do Santo Oficio, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A 

declaração de Galileu defende que:  

a) A bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, 

tornando-se guia para a ciência.  

b) O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência 

primeira.  

c) As diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com 

os dogmas da Igreja. 

d) A bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade 

natural. 

e) Os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o significado 

imediato das palavras.  

 

 

2. (Enem 2011) “Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a 

natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os 

cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, 

a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento.”  
SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984.  

 
O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela 

constante relação entre:  

a) Fé e misticismo.  

b) Ciência e arte.  

c) Cultura e comércio. 

d) Política e economia. 

e) Astronomia e religião.  
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3. (FUVEST SP/2002) No fim da Idade Média e início da Idade Moderna, o rompimento dos monopólios 

que os letrados mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre a religião criou uma situação 

nova, potencialmente explosiva. Esse rompimento deveu-se: 

a) aos descobrimentos e invenções científicas.  

b) à invenção da imprensa e à Reforma.  

c) ao Renascimento e ao Estado absolutista. 

d) ao aparecimento do alfabeto e das heresias. 

e) ao humanismo e à Inquisição.  

 

4. (FATEC SP/2005) Sobre o Renascimento científico é correto dizer: 

a) as Ciências não avançaram muito nesse período, pois sofriam a influência do Cristianismo.  

b) houve, nesse período, grandes progressos na Trigonometria e na Álgebra, além de se 

desenvolverem pesquisas sobre a refração da luz e se criarem fundamentos da óptica.  

c) o homem renascentista adotava a Teoria Geocêntrica formulada por Nicolau Copérnico e defendida 

por Galileu Galilei. 

d) o espírito crítico do homem renascentista partiu para a Ciência experimental, a observação, a fim 

de obter explicações racionais para os fenômenos da natureza. 

e) o homem renascentista via o Universo como uma obra sobrenatural, fruto dos preceitos cristãos.  

 

 

5. (UECE/2009) Nicolau Copérnico (1473-1543), contrariando a ciência do seu tempo, assim como as 

concepções da Igreja à época, promoveu uma mudança radical na concepção do cosmos e na maneira 

de ver a humanidade. Assinale o correto. 

a) Copérnico foi um ilustre pensador do final da Idade Média que, por defender suas ideias, foi preso 

e condenado à fogueira.  

b) Copérnico foi um dos representantes do Renascimento que renovou a astronomia e contestou as 

ideias geocêntricas.  

c) A teoria heliocêntrica não causou nenhuma alteração no pensamento científico no século XVI. 

d) Copérnico apenas copiou as ideias propaladas por Galileu e não criou nada de original. 
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6. (UEL PR/2011) Durante o Renascimento houve uma revolução tecnológica fundamental em máquinas 

e equipamentos cujo impacto para o progresso das ciências equipara-se ao advento da internet no final 

do século XX. Essa revolução se deveu: 

a) à imprensa dos tipos móveis que agilizou a troca de ideias e a divulgação de inventos.  

b) às Reformas religiosas, a partir das quais as pessoas deixaram de ser crentes e místicas.  

c) à expansão marítima, cujos lucros contribuíram para o desenvolvimento científico e comercial 

autônomo das colônias. 

d) ao Moderno Estado Europeu, que priorizou as áreas exatas e tecnológicas nas universidades. 

e) ao intercâmbio de informações entre as civilizações europeia, chinesa e islâmica.  

 

 

7. (UEM PR/2011) O Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico, que ocorreu na Europa, 

no final da Idade Média e no início dos Tempos Modernos. Sobre esse movimento, assinale a(s) 

alternativa(s) correta(s).  

(01) No Renascimento, reafirmaram-se as crenças, a estética e o conhecimento empírico medievais. 

(02) A ciência e a técnica renascentistas permitiram a construção de navios e instrumentos mais 

eficientes para as navegações marítimas. 

(04) Pode-se afirmar que o Renascimento se vincula ao desenvolvimento das atividades econômicas 

mercantis e originou-se nas cidades italianas. 

(08) Em razão do pequeno desenvolvimento mercantil dos Países Baixos, o Renascimento, 

especialmente o Humanismo, não teve nenhuma expressão na Holanda, nos séculos XV e XVI. 

(16) Em Portugal, o Renascimento manifestou-se principalmente na literatura. A exaltação dos feitos 

náuticos dos portugueses foi um tema recorrente nos versos dos poetas. 

Soma: (        ) 

 

8. (PUC RS/2012) Considere o seguinte texto, sobre um aspecto essencial da cultura renascentista, no 

início da Idade Moderna. 

 

“A postura dos humanistas valorizava o que de divino havia em cada homem, induzindo-o a expandir 

suas forças, a criar e a produzir, agindo sobre o mundo para transformá-lo de acordo com sua vontade 

e interesse.” 
(SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento, São Paulo: Atual, 1985, p. 16)  

O autor destaca no texto especificamente a característica do humanismo renascentista denominada: 

a) Cientificismo.  

b) Igualitarismo.  

c) Antropocentrismo. 

d) Materialismo. 

e) Messianismo.  
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9. (UNIFESP SP/2006) “Deus meu, não se cansando os hereges e os inimigos... de semear 

continuamente os seus erros e heresias no campo da Cristandade, com tantos e tantos livros 

perniciosos que são republicados a cada dia, é necessário que não se durma, mas que nos esforcemos 

para extirpá-los ao menos nos lugares onde isso seja possível.” 
(Cardeal Roberto Bellarmino, 1614.)  

Tendo em vista o contexto da época, pode-se inferir que os hereges e os inimigos aos quais o autor se 

refere eram, principalmente, os:  

a) jansenistas e os muçulmanos.  

b) cátaros e os letrados.  

c) hussitas e os feiticeiros. 

d) anabatistas e os judeus. 

e) protestantes e os cientistas.  

 

10. (UECE/2013) Galileu Galilei, acusado de subverter a filosofia aristotélica, foi processado e condenado 

pelo Tribunal do Santo Ofício, e teve que abjurar de suas ideias em 22 de junho de 1633. Após 359 

anos, o Papa João Paulo II, em seu discurso proferido para os participantes da sessão plenária da 

Pontifícia Academia das Ciências, em 31 de outubro de 1992, redimiu o cientista. Assinale a alternativa 

que indica uma das causas da condenação de Galileu. 

a) A tese de que o universo é infinito e da existência de outros planetas, nos quais existiria vida 

inteligente.  

b) A interpretação de que a benção divina só é concedida para aqueles que têm fé, sendo tudo 

justificado por meio dela.  

c) A incompatibilidade do heliocentrismo com os critérios de interpretação da Sagrada Escritura. 

d) A ideia de que Deus, além de ser o organizador da natureza é, ao mesmo tempo, a própria natureza. 
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Gabarito 
 

1. E 

Galileu defende que as interpretações da escritura deveriam partir de ideias metafóricas e não como base 

para se compreender a natureza. 

 

2. B 

Artistas como Leonardo Da Vinci, Rafael e Michelangelo, grandes representantes do renascimento, 

conectavam ciência e arte ao realizar pesquisas empíricas e racionais sobre a natureza e o corpo humano, 

aplicando, por fim, as descobertas em suas próprias pinturas de forma realista. 

 

3. B 

A invenção da prensa de tipos móveis de Gutemberg permitiu que o conhecimento científico e as novas 

descobertas pudessem circular amplamente pela Europa, influenciando inclusive na disseminação dos 

ideais protestantes. 

 

4. D 

O renascimento cultural e artístico provocou o homem europeu a se aventurar em novas descobertas, na 

valorização do humanismo e do pensamento crítico, abrindo espaço para a própria revolução científica. 

 

5. B 

Copérnico rompeu com o modelo de Ptolomeu ao defender o heliocentrismo e contrariar a própria Igreja 

Católica. 

 

6. A 

A inovação de Gutemberg foi fundamental para a disseminação das ideias e descobertas de eventos 

como o renascimento artístico, cultural e científico e a reforma protestante. 

 

7. 22 

Apenas a 02, 04 e 16 estão certas, pois afirmam o surgimento do renascimento nas cidades italianas, o 

impacto das inovações nas expansões marítimas e a influência do pensamento cultural renascentista na 

literatura portuguesa. 

 

8. C 

A ideia do antropocentrismo não está ligada a valorização do Homem acima de Deus, mas sim ao 

posicionamento do Homem como a grande criação divina. 

 

9. E 

O texto se refere aos inimigos da cristandade e a publicação de livros hereges, referindo-se portanto aos 

protestantes e aos cientistas. 

 

10. C 

A defesa de Galileu do modelo heliocêntrico era incompatível com a defesa geocêntrica da Igreja Católica. 


