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O s XVI. HUMANISMO E RENACEMENTO. REFORMA E CONTRARREFORMA 
  

1. RENACEMENTO E HUMANISMO: 
O Renacemento é un movemento cultural, artístico e científico que se 

iniciou na Italia do  S XV e se espallou por Europa no S XVI, baseado na 
nova visión que o Humanismo ten do home e do mundo: 

Botan a mirada á antigüidade clásica: Grecia e Roma son tomadas 
coma modelo. 

• Cando falabamos de Grecia deciamos:  
“O home é a medida de todas as cousas “, decía o filósofo 
Protágoras na Grecia do S V a.C. Esta frase fainos ver a 
importancia do humanismo que está marcado a lume na 
cultura e civilizacións gregas e que vai chegar ata os nosos 
tempo. Os ideais de proporción, equilibrio, harmonía, beleza 
nacen aquí, na Hélade, hai máis de 2.500 anos.  

 
Si durante a Idade Media, Deus era o centro da vida, da arte, do pensamento ( teocentrismo ), no S XVI os 
humanistas poñen ao home coma “ medida de todas as cousas “ ( antropocentrismo ): 

• O invento da imprenta por Gütenberg ( a mediados do S XV  imprímese o primeiro libro, a Biblia ) facilitou a 
divulgación por toda Europa das ideas humanistas , a maioría das veces en linguas “vulgares” ( de procedencia 
latina: galego, castelán, catalán, francés, italiano, ...) 
• O home achégase á natureza a través da experimentación e o sentido crítico, intentando comprendela e 
explicala: nace a ciencia moderna. Copérnico (1473-1543) formulou a teoría heliocéntrica: por primeira vez se 
establecía que era o Sol, e non a Terra, o centro do Universo. Esta teoría foi apoiada experimentalmente por 
Galileo (1564-1642) e as súas observacións co telescopio: a terra móvese arredor do Sol e non ao contraio; foi 
xuzgado pola Inquisición por isto e tivo que abxurar da súa 
teoría, ainda que despois do xuizo dixo: “ E sen embargo 
móvese “. Kepler (1571-1630) formulou as leis do movemento 
dos planetas arredor do Sol. Outro exemplo de ciencia moderna 
é o aragonés Miguel Servet, que destacou polo seus estudios 
sobre a circulación sanguínea. 
• Entre Humanistas coma Lorenzo Valla, Nicolás Maquiavelo, 
Xoán Luis Vives ou Tomás Moro, destaca Erasmo de Rotterdam .              
• Quizáis se tivéramos que escoller a unha figura que 
representase o espírito humanismta e renacentista, esa sería 
Leonardo Da Vinci:  artista, inventor, matemático, científico, 
músico, enxenieiro … 

Leonardo da Vinci (exemplo claro de humanista e 
renacentista) e o seu debuxo O home de Vitruvio ( o 

home coma “medida de todas as cousas “) 

A escola de Atenas ( pintura de Rafael) amosa claramente o 
interés dos humanistas pola antigüedade clásica 
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2. REFORMA E CONTRARREFORMA: 

 

 
O Humanismo propón un novo xeito de relixiosidade. Erasmo de Rotterdam, desde os seus estudios sobre a 

Biblia e co espíritu crítico do Humanismo, fai unha censura  da igrexa católica, sobre todo da corrupción e os aspectos 
exteriores da relixiosidade medieval. Aspectos coma a simonía ( venda de cargos eclesiásticos ), nepotismo 
(favoritismo polos familiares para ocupar eses cargos ) ou o  nicolaísmo ( matrimonio ou amancebamento dos cregos) 
foron moi criticados.  Avoga por unha reforma da Igrexa católica, pero sen ruptura.        

En 1517, Martiño Lutero, un monxe alemán, rechaza ( Protesta, de aí o nome de protestantes que se lle dá os 
seguidores de Lutero ) duramente a venta de indulxencias ( perdón dos pecados ), o luxo e riqueza que rodeaba ao 
clero, e o poder político do Papa. Propón unha reforma da Igrexa católica. Publica as 95 teses, entre as que resaltan: 

 
A salvación pola fe, non polas obras 

Relación directa con Deus:  lectura individual da Biblia e relixiosidade interior. 
Negación da autoridade papal. 

Só hai 2 sacramentos: bautismo e eucaristía 
Non se venera á Virxe e aos Santos 
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Esta proposta de reforma ten 3 consecuencias: 
 

1. A ruptura da Igrexa cristiá católica europea: Norte Protestante, Sur Católico. Á reforma luterana 
seguiulle a Calvinista ( de Jean Calvino ) e a Anglicana ( o rei Inglés negou obediencia ao Papa ao negarse este 
a concederlle o divorcio da súa muller Catalina de Aragón ) 
2. Guerras de relixión 
3. Contrarreforma Católica: o Papa pon en marcha unha Contrarreforma convocando o Concilio de Trento, 
para evitar a extensión do protestantismo e reformar a igrexa católica. As conclusións máis importantes son: 
 

• Reafirmar a autoridade do Papa 
• Conséguese a salvación non só pola fe, senon tamén polas obras. 
• A lectura e explicación da Biblia debe estar a cargo dos sacerdotes. 
• Propón unha maior austeridade e formación do clero. 

 
Feito salientable foi a fundación da Compañía de Xesús ( por San Ignacio de Loyola en 1540 ), cuxos 

compoñente facían xuramento de obediencia ao Papa e se adicaron a predicar  a doutrina católica da Contrarreforma 
( usando a educación: colexios dos xesuítas ). 
 

 


