
 
 

 

 

1 

História 
 

Formação dos Estados Nacionais: renascimento e reforma 

 

Resumo 

 

Formação dos Estados Nacionais 

A unificação dos estados nações na Europa remete a crise do século XII marcou o fim do feudalismo 

rompendo sua principal característica centralizando o poder, a crise influenciou na unificação de modo que 

os senhores mais poderosos de cada feudo colocaram fim nas revoltas camponesas decorrentes da fome e 

da peste em outros feudos, surgia assim a figura de um senhor feudal mais poderoso que acabou por 

centralizar o poder da região. A maioria dos Estados Nacionais que foram se construindo ao longo da Idade 

Moderna adotaram como forma de organização política o absolutismo monárquico, esse sistema de governo 

se caracteriza pela concentração de poderes nas mãos do rei, no entanto, esse poder não era ilimitado e se 

pautava na manutenção de um exército forte e no apoio da nobreza e de grandes comerciantes. 

Com o absolutismo surgiram pensadores que foram muito importantes para garantir a legitimidade 

dos reis no Antigo Regime, como é o caso de Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Thomas Hobbes, famoso 

filósofo inglês, por meio de sua obra O Leviatã, defendeu a manutenção das monarquias a partir do princípio 

de que os homens obedeciam a interesses particulares, o que geraria uma guerra constante necessitando o 

zelo de um soberano superior. Jacques Bossuet ficou famoso por sua teoria do direito divino dos reis dessa 

forma, o rei enquanto representante de Deus na Terra era infalível e inquestionável.  

 

Renascimento 

Antes do renascimento cultural houve um outro renascimento precedente que não poderia ser 

deixado de lado, o renascimento comercial foi um advento do ressurgimento de rotas comerciais com o oriente. 

As rotas reavivaram o comércio europeu-oriental, com isso as cidades (onde localizavam-se as feiras) foram 

repovoadas e os burgueses que faziam o comércio tiveram renda para patrocinar os artistas e cientistas. 

Outro antecedente importante foi a fuga de pensadores e artistas de Constantinopla durante sua dominação 

Otomana a partir de 1453, eles trouxeram uma profunda influência da cultura clássica no renascimento o que 

foi determinante para a formação do pensamento humanístico. 

Caracterizado pelo resgate dos valores clássicos, o Renascimento Artístico e Cultural tem como 

berço as cidades italianas, como Florença que tinha um grande fluxo comercial. Essas atividades artísticas e 

culturais foram impulsionadas pelo financiamento dos mecenas, que eram parte da elite (altos clérigos, nobres 

e burgueses) e em busca de destaque financiavam os artistas para sua criação.  

Podemos dizer que o Renascimento é caracterizado pela valorização do passado greco-romano, 

pelo antropocentrismo e pelo individualismo em detrimento da ordem medieval, que era teocentrista e sempre 

prezava pelo coletivismo. Além disso houve a introdução de inovações técnicas no âmbito das artes plásticas 

como o domínio da perspectiva, o crescimento da produção de autorretratos (marca do individualismo e 

antropocentrismo) e a valorização do realismo na representação do homem e das paisagens. No que se refere 
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às ciências, Nicolau Copérnico formulou a teoria heliocêntrica, posteriormente comprovada por Galileu, indo 

de encontro à teoria geocêntrica defendida pela Igreja Católica. 

 

Reforma e Contrarreforma 

Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha grande poder e era detentora de muitas riquezas. No 

entanto, havia uma forte insatisfação em diversos grupos sociais. Dentre às críticas feitas à Igreja estavam a 

corrupção do clero, a venda de perdão para os pecados, cargos eclesiásticos e relíquias religiosas, além disso 

os nobres desejavam menos influência do papa em seus território e os burgueses se incomodavam em ter 

condenada a usura (juros) pela igreja. 

 Diante desse contexto, eclodiu a reforma protestante que culminou no surgimento do luteranismo, 

do calvinismo e do anglicanismo, dentre outras vertentes protestantes. Martinho Lutero foi o precursor da 

Reforma revoltado com a venda de indulgências, afixou na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg suas 95 

teses críticas a Igreja, Lutero após isso foi perseguido pela igreja Católica sendo abrigado pelos nobres do 

norte da Alemanha que estavam cansados dos desmandos do papa. 

João Calvino, fundador do calvinismo, foi mais um reformador do século XVI. Assim como Lutero, 

defendia a tradução da Bíblia e a salvação pela fé, porém, a doutrina calvinista de predestinação divina diferia 

da doutrina luterana, Calvino assim como Lutero não condenava o lucro ou a usura, mas Calvino ia além 

dizendo que um sinal da predestinação era o acúmulo de riqueza, assim este conquistou um enorme apoio 

dos burgueses. 

Na Inglaterra, tivemos o surgimento do Anglicanismo, sob liderança de Henrique VIII, que se tornou 

a um só tempo chefe de Estado e da Igreja, o monarca inglês também estava cansado dos desmandos do 

Papa na Inglaterra, ele rompeu com Roma após a recusa do Papa em anular seu casamento. 

Em meio ao crescimento das reformas protestantes, a Igreja Católica se posicionou realizando a 

chamada “Reforma Católica” ou “Contrarreforma”. Por meio dessa reforma, a Igreja realizou o Concílio de 

Trento onde reafirmou e padronizou seus dogmas, no Concílio foram criados o Índice de Livros Proibidos, 

para controlar a leitura dos fiéis foi criado o Tribunal do Santo Ofício para de fiscalizar os fiéis e os clérigos e 

a Companhia de Jesus que pretendia buscar novos fiéis na América, Ásia e África. 
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Exercícios 

 

1. Com relação à Reforma é correto dizer que:  

a) foi apenas um movimento de contestação religiosa à Igreja Católica, não tendo nenhuma 

implicação política ou econômica.  

b) nada teve a ver com as condições geradas na Europa do século XVI pelo desenvolvimento do 

comércio, pela ascensão da burguesia e pelo Renascimento.  

c) foi o movimento que rompeu a unidade religiosa da Europa Ocidental, dando origem a novas 

igrejas cristãs.  

d) valorizava Deus, a fé e o desprezo pelas coisas terrenas, porque não era materialista, mas, sim, 

pregadora do fanatismo de predestinação e da submissão do homem a Deus.  

e) foi um movimento que reafirmou os dogmas católicos e que foi intransigente com relação aos 

protestantes.  

 
 

2. Sobre a Reforma religiosa, do século XVI, é correto afirmar que:  

a) nas áreas em que ela penetrou, obteve ampla adesão em todas as camadas da sociedade.   

b) foi um fenômeno tão elitista quanto o Renascimento, permanecendo afastada das massas rurais 

e urbanas.  

c) nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas.   

d) fundamentou-se nas doutrinas da salvação pelas obras e na falibilidade da Igreja e da Bíblia.   

e) acabou por ficar restrita à Alemanha luterana, à Holanda calvinista e à Inglaterra anglicana.  

 
 

3. Leia este trecho, em que se faz referência à construção do mundo moderno: 
 

“... os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do 
trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, 
preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos”.  

CHAUÍ, Marilena. "Primeira filosofia". 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 80. 

  
A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que 

contém essas características.  

a) nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo 

e do próprio homem.  

b) ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais.  

c) ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem face aos diversos 

movimentos religiosos.  

d) adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da 

natureza em relação ao homem.  
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4. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.) afirmou a tese do 

geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas 

girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os 

problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês 

Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do 

heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua 

e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão 

Johannes Kepler (1571- 1630), depois de estudar o planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou 

que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. 

 
A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que 

a) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais.  

b) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol.  

c) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada 

pelas autoridades.  

d) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica 

da Alemanha.  

e) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e 

generalizada. 

 

 

5. “Depois que a Bíblia foi traduzida para o inglês, todo homem, ou melhor, todo rapaz e toda rapariga, 

capaz de ler o inglês, convenceram-se de que falavam com Deus onipotente e que entendiam o que 

Ele dizia”.  

 
Esse comentário de Thomas Hobbes (1588-1679) 

a) ironiza uma das consequências da Reforma, que levou ao livre exame da Bíblia e à alfabetização 

dos fiéis.  

b) alude à atitude do papado, o qual, por causa da Reforma, instou os leigos a que não deixassem 

de ler a Bíblia.  

c) elogia a decisão dos Reis Carlos I e Jaime I, ao permitir que seus súditos escolhessem entre as 

várias igrejas.  

d) ressalta o papel positivo da liberdade religiosa para o fortalecimento do absolutismo monárquico.  

e) critica a diminuição da religiosidade, resultante do incentivo à leitura da Bíblia pelas igrejas 

protestantes.  
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6. No decorrer dos séculos XVI e XVII, as lutas religiosas na Europa provocaram a separação entre os 

cristãos, tendo como consequências muitos conflitos políticos e sociais. Está associada a esse 

movimento religioso:  

a) a colonização de parte do território do que são, atualmente, os Estados Unidos.  

b) a independência das colônias americanas.  

c) a instalação da Inquisição nas colônias espanholas.  

d) a expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas.  

e) a ação dos missionários contra a escravidão indígena. 

 

 

7. ‘’O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 

povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros 

que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. ’’ 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. 

A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na:  

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.  

b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.  

c) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.  

d) neutralidade diante da condenação dos servos.  

e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.  

 
 

8. Vou-me embora pra Pasárgada  
Lá sou amigo do rei Lá tenho a mulher que eu quero  

Na cama que escolherei Vou-me embora pra Pasárgada  
BANDEIRA, Manoel. "Vou-me embora pra Pasárgada". In: VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA E OUTROS POEMAS. 

Rio de Janeiro, Ediouro, 1997. 

O reino imaginário de Pasárgada e os privilégios dos amigos do rei podem ser comparados à situação 

da nobreza europeia com a formação das Monarquias Nacionais Modernas. A razão fundamental do 

apoio que esta nobreza forneceu ao rei, no intuito de manter-se "amiga" do mesmo, conservando 

inúmeras regalias, pode ser explicada pela (o): 

a) composição de um corpo burocrático que absorve a nobreza, tornando esse segmento autônomo 

em relação às atividades agrícolas que são assumidas pelo capital mercantil.  

b) subordinação dos negócios da burguesia emergente aos interesses da nobreza fundiária, 

obstaculizando o desenvolvimento das atividades comerciais. 

c) manutenção de forças militares locais que atuaram como verdadeiras milícias aristocráticas na 

repressão aos levantes camponeses.  

d) repressão que as monarquias empreenderiam às revoltas camponesas, restabelecendo a ordem 

no meio rural em proveito da aristocracia agrária.  

e) completo restabelecimento das relações feudo-vassálicas, freando temporariamente o processo 

de assalariamento da mão-de-obra e de entrada do capital mercantil no campo. 

 



 
 

 

 

6 

História 
 

9. "É praticamente impossível treinar todos os súditos de um [Estado] nas artes da guerra e ao mesmo 

tempo mantê-los obedientes às leis e aos magistrados."  
Jean Bodin, teórico do absolutismo, em 1578. 

Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento 

de mercenários estrangeiros, em grande escala, devia-se à necessidade de:  

a) conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o rei.  

b) completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais eficientes.  

c) desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra o rei.  

d) manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas.  

e) desarmar a burguesia e controlar a luta de classes entre esta e a nobreza.  

 
 

10. “Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado do que temido, ou o inverso? Respondo que seria 

preferível ambas as coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser 

temido do que amado, se só se puder ser uma delas. [...] Os homens hesitam menos em prejudicar um 

homem que se torna amado do que outro que se torna temido, pois o amor mantém-se por um laço de 

obrigações que, em virtude de os homens serem maus, quebra-se quando surge ocasião de melhor 

proveito. Mas o medo mantém-se por um temor do castigo que nunca nos abandona. Contudo, o 

príncipe deve-se fazer temer de tal modo que, se não conseguir a amizade, possa pelo menos fugir à 

inimizade, visto haver a possibilidade de ser temido e não ser odiado, ao mesmo tempo.  
MAQUIAVEL, Nicolau (1469-1527). O Príncipe. Lisboa: Europa-América, 1976.  

 
O documento embasa  

a) a organização de uma sociedade liberal, precursora dos ideais da Revolução Francesa.  

b) o direito divino dos reis, reforçando as estruturas políticas e religiosas medievais.  

c) o absolutismo monárquico, sob a ótica de um escritor renascentista.  

d) a origem do Estado Moderno, através do Contrato Social.  

e) o republicanismo como regime político, apropriado para os Estados Modernos. 

 

 



 
 

 

 

7 

História 
 

Gabarito 

 

1. C 

Os reformadores no início não pretendiam criar uma nova religião, no entanto com a insatisfação da igreja 

e o humanismo em alta o protestantismo foi aderido em massa pela população.  

 

2. A 

As novas religiões cristãs foram bem aceitas pelos europeus já que a insatisfação com a igreja católica 

era muito grande, além do fato das novas religiões apoiarem a leitura das escrituras pelos próprios fiéis. 

 

3. A 

Os novos paradigmas do método científico transformaram a visão de mundo do homem, que não 

suportava mais explicações irracionais.  

 

4. E 

O método científico foi uma das maiores revoluções na ciência em todas as descobertas. 

 

5. A 

Para defensores do catolicismo a alfabetização e a leitura da Bíblia diretamente pelos fiéis era 

inapropriada já que estes acreditavam na instrução formal e alfabetização dos padres.  

 

6. A 

Com os conflitos religiosos, houve um aumento da intolerância e das perseguições no território europeu. 

Assim, muitos puritanos decidiram abandonar o velho mundo para tentar uma nova vida nas colônias 

inglesas da América do Norte. 

 

 

7. E 

Segundo Maquiavél o príncipe deve sempre alternar seu comportamento entre a bondade e a tirania, 

assim, podera controlar seus súditos com os exemplos mais duros de seu comportamento ao mesmo 

tempo que conserva uma imagem de justo perante a população sendo bondoso com essa também. 

 

8. D 

A nobreza, pelo processo histórico, acabou ficando mais próxima dos reis durante a formação dos estados 

nacionais modernos. Enquanto os nobres mantinham o funcionamento da sociedade de cortes e dos 

impostos, o Rei, por sua vez, garantia a manutenção dos privilégios aristocráticos e afastava as revoltas 

campomesas. 

 

9. D 

A legitimação do poder real passava pela criação de um exército profissional, já que a convocação de 

camponeses não era a melhor alternativa já que estes poderiam voltar-se contra o rei em algum momento. 

 

10. C  

Maquiavel percebeu e orientou a dominação dos soberanos absolutistas em seu livro, a principal ideia 

seria o equilíbrio entre a piedade e a punição sobre o povo de modo que construa a imagem de respeitado 

e temido. 

 


