
 

1. Descubra onde as palavras da lista se encaixam melhor no texto abaixo. Para 

acertar, você precisará ler o texto com atenção e pesquisar um pouco sobre as 

palavras da lista. 

RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO – BURGUESIA - CIDADES ITALIANAS - 

MANUFATURAS – MODERNIDADE – CIDADES. 

 

O renascimento comercial e urbano e as cidades italianas 
Para sobreviver, as pessoas ao redor do mundo e no decorrer da história buscaram diversas formas 

de transformar a natureza para garantir o seu sustento, seja caçando animais, construindo casas, coletando 

frutas ou através de plantações (agricultura). Quando estudamos a Idade Média na Europa e a África e a China 

no mesmo período de tempo, observamos como essas sociedades estavam muito ligadas ao campo e a 

produção de alimentos através dele. “Se o campo não planta, a cidade não come”. No entanto, embora hoje 

o campo ainda seja muito importante, cada vez mais pessoas estão morando em cidades (no meio urbano). 

Segundo dados de 2014 da Organização das Nações Unidas (ONU), hoje mais da metade da população mundial 

(54%) vive em cidades. Como deve ter sido possível que a maioria população deixasse de viver no campo 

para passar a viver em cidades? 

Quando estudamos a Idade Média aprendemos que o 

poder estava concentrado nos feudos, e que a maioria da 

população vivia dentro deles. No feudo se produzia quase tudo 

que se precisava para sobreviver: alimentos, roupas, moradia, 

etc. Não havia necessidade de um grande comércio. Contudo, 

no final da Idade Média, a troca de conhecimentos com outros 

povos, como o Islã, trouxeram muitas descobertas e 

tecnologias novas que permitiram aumentar muito a produção 

de alimentos no campo. A população também aumentou muito 

no período. Essas viagens ao Islã e ao Oriente, ainda trouxeram 

muitos produtos novos e atrativos como as _________ 

(temperos, cravo, canela, pimenta, noz-moscada, etc.), a seda, 

corantes e tecidos. Com essas transformações tornou-se 

importante a figura dos _________, pessoas que viviam da 

renda desse comércio. As ________ ganharam importância 

como local de comércio e começaram a surgir muitas 

___________, que eram uma espécie de pequenas fábricas, 

oficinas que fabricavam sapatos, roupas, utensílios, artesanato; 

aos poucos também iam surgindo padarias, açougues, etc. Até 

mesmo bancos, conforme o volume de dinheiro que circulava era 

muito grande e surgia uma necessidade de guardá-lo em segurança. 
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Na Europa, quem tomou a frente durante essas transformações foram algumas ______________, 

entre elas Gênova, Veneza, Nápoles e Florença. O conjunto dessas transformações costuma ser chamado de 

_____________________________. 

Na Europa, dava-se o nome de burgos, aos pequenos centros comerciais que existiam perto dos 

feudos. Os moradores destes lugares em geral viviam através do lucro e do comércio e constituíam a chamada 

_________. Com o passar dos anos, os burgos foram crescendo e tornando-se cidades, e burguesia passou 

a ser o nome dado aos grandes comerciantes, donos de manufaturas, banqueiros. Ou seja, aquela classe 

social que vivia de lucros e do trabalho de seus empregados. Seu poder baseava-se no dinheiro que 

possuíam e não em terras, como era o caso da nobreza feudal. 

Com todas essas transformações a vida ia mudando, mais pessoas passaram a viver nas cidades trabalhando 

em diversas funções, como aprendizes, transportando mercadorias, comerciando, em troca de pagamento ou 

proteção. Ia surgindo uma nova forma de viver e de entender a vida, que não era tão ligada ao campo e onde 

as coisas aconteciam mais depressa. Chegavam novos conhecimentos, novas tecnologias e alguns pensadores 

passavam a apontar que estavam vivendo a _____________. 


