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Capítulo 2 O Renascimento comercial e
urbano

1  Embora a Igreja Católica estivesse presente em grande 
parte do território europeu, com a presença de abadias 
e mosteiros, o que lhe permitia participar ativamente 
da vida dos fiéis, possuía uma estrutura centralizada na 
figura de sua liderança máxima, o papa. Assim, diferente 
do enfraquecimento do poder político dos monarcas, a 
Igreja Católica se manteve centralizada na autoridade 
papal, detentor do poder espiritual.

2  Podem ser apontados como elementos da atuação 
religiosa na vida cotidiana a regulação da conduta de 
vida de acordo com preceitos religiosos, a organização 
da educação sob o ponto de vista cristão, a ordenação 
do trabalho e do tempo livre em conformidade com os 
princípios religiosos.

3  B

 Na Idade Média, os poderes político e religioso estavam 
bastante relacionados. Isso significa dizer que elemen-
tos como a vestimenta, as práticas rotineiras e as formas 
de pensar estavam ligados à fé; o conhecimento cientí-
fico não era valorizado, pois o pensamento vigente era 
o teocêntrico. 

4  Desde a emergência da Igreja Católica até o século XII, 
o teatro foi considerado como uma expressão profana, 
sendo banido por muito tempo. Com a mudança de 
pensamento nesse período, o teatro medieval, ao ser 
incorporado pela Igreja, foi utilizado para a encenação 
de histórias bíblicas, que refletiam os princípios religio-
sos. Na parte superior da gravura apresentada na ques-
tão, é possível perceber atores representando membros 
da Igreja (padres, bispos, cardeais etc.), o que ressalta a 
incorporação do teatro pela Igreja.

5  Pode ser apontada como ação de estímulo à participa-
ção nas Cruzadas a promessa de salvação aos partici-
pantes, isto é, a afirmação do caráter divino da luta pela 
conquista de regiões consideradas sagradas, em espe-
cial, Jerusalém. Além disso, a Igreja concedia o perdão 
dos pecados aos guerreiros Cruzados, bem como a sus-
pensão de suas dívidas, o que tornava a luta economi-
camente vantajosa.

6  Com as Cruzadas, a Igreja Católica esperava aumentar 
seu prestígio religioso e social com a vitória na “Terra 
santa”, uma demonstração de sua aliança com Deus, o 
que lhe permitiria, inclusive, encerrar as disputas inter-
nas. Os camponeses, por sua vez, buscavam melhores 

condições de vida, a superação de sua situação de 
pobreza e a possível conquista de sua liberdade rom-
pendo com a servidão a que estavam submetidos. Os 
nobres, por outro lado, nutriam a expectativa de ganhos 
econômicos com a pilhagem dos territórios conquista-
dos e a possibilidade de constituição de novos feudos.

7  A

 Com o desenvolvimento do comércio, as populações 
europeias se tornavam cada vez mais urbanas e uma 
nova classe entrava em ascensão: a burguesia. Esse 
novo contexto histórico permitiu a chegada de novos 
atores sociais, o que, com o passar dos séculos, enfra-
queceu o poder da Igreja Católica e da nobreza. As tro-
cas comerciais foram importantes porque permitiram o 
avanço de uma economia pautada no mercantilismo. 

8  D

 A economia baseada no dinheiro foi de grande importân-
cia no surgimento do comércio. Esse processo beneficiou 
os mercadores e os burgueses, cujas ascensões fomenta-
ram a economia, que passou a não estar mais tão vincu-
lada à terra. 

9  Espera-se que os alunos indiquem a pluralidade de for-
mas pelas quais as cidades medievais se constituíram. 
Nesse sentido, devem ser apontados o surgimento de 
cidades na proximidade das regiões economicamente 
dinâmicas, por exemplo, no entorno de regiões onde 
ocorriam as feiras, de abadias e catedrais, locais com 
maior povoamento e relevância religiosa, e de burgos, 
espaços incipientemente urbanizados e com fortifica-
ções que conferiam segurança.

10  E

 Com o renascimento comercial e urbano, grande par-
cela dos grupos que compunham a pirâmide social da 
Idade Média foi perdendo prestígio, como no caso do 
clero e da nobreza. Em meio a tantas transformações, a 
classe social de grande poder econômico que emergiu 
nesse período foi a burguesia.

11  As corporações de ofício regulavam todas as etapas do 
processo de produção artesanal. Assim, definiam a maté-
ria-prima utilizada para chegar a um padrão de qualidade 
dos produtos, estabeleciam quantos produtos deveriam 
ser produzidos e, para evitar a produção excessiva que 
viesse a resultar na queda dos preços, estipulavam o prazo 
em que a produção deveria ser realizada como forma de 
padronização do tempo de trabalho.
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12  A carta de franquia significava o reconhecimento formal 
da liberdade de uma cidade, da autonomia em seus 
negócios e interesses. É importante lembrar que muitas 
vezes a cidade se desenvolvia no interior de um territó-
rio pertencente a um senhor feudal. Assim, uma cidade 
medieval podia alcançar a carta de franquia de modos 
diversos, como por meio do pagamento de uma soma 
em dinheiro ao senhor feudal ou de acordos e negocia-
ções. Por vezes, a carta de franquia só era obtida por 
meio de um conflito militar no qual, em caso de vitória, 
ocorria o reconhecimento da autonomia política e eco-
nômica de uma cidade.


