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Século XI a XV

Europa Ocidental
Decadência                                  Formação da Burguesia
Feudalismo                          Renascimento Comercial e Urbano   

Formação de Estados Nacionais                        



Crescimento populacional

Invasões bárbaras cessaram

Produção era insuficiente = 

pessoas expulsas dos feudos

Inventos = técnicas agrícolas 

e instrumentos

Melhores condições no cultivo

Excedente agrícola = comércio 



ESTRIBO

Peça de metal adicionada às selas dos cavaleiros

Montaria mais segura

Contribuição nas batalhas

FERRADURA

Ferro em formato de U colocado nos cascos dos 
cavalos

Aumentou a tração e resistência

Invenções

CHARRUA

Arado de ferro

Proporcionou um aumento da produção

MOINHO DE VENTO

Transporte de água para regiões mais altas

Fricção dos cereais resultando em farinha



FERRADURA ESTRIBO



CHARRUA



MOINHO DE VENTO





Embarcações náuticas

Desenvolvimento em tecnologia

Transporte marítimo

Navegar o Mar mediterrâneo

Desenvolvimento comercial

PEQUENAS NAVEGAÇÕES



Crescimento econômico lento:

✘ Estrutura do Feudo = não incentivava o aumento da produção e 
cobrava pesados tributos da população camponesa;

✘ Poucos comerciantes que existiam = demanda ampliada = + lucros;

✘ Artesãos = aumento da oferta de matéria prima + busca por 
produtos manufaturados;

✘ Ferreiros = desenvolvimento de técnicas para a produção agrícola;



Cruzadas

Expedições militares e religiosas 

Libertar a Terra Santa                                                     Não atingiram o objetivo + 
do domínio dos Muçulmanos                          Consequências decisivas para as 

mudanças na Europa



Causas

✘ Tomada de Jerusalém pelos Turcos, desrespeitando a religião
cristã;

✘ Primogenitura = terras dadas ao primeiro filho = excedente de
desocupados = busca por novas terras;

✘ Igreja Católica Apostólica Romana buscando fazer as pazes
com a Igreja Ortodoxa;

✘ Peregrinações para Jerusalém = receber perdão pelos pecados;

✘ Desejo de enrequecimento por parte dos nobres;

✘ Italianos negociantes buscavam conquistar rotas comerciais;



CRUZADAS

✘ Concílio de Clermont: Papa Urbano II = convocou os cristãos  a partirem da 
Europa em busca da Terra Santa, participando das Cruzadas;

✘ Ocorreram 8 moimentos oficiais;

✘ Cristãos subjugados e não conseguiram os objetivos políticos e religiosos;

✘ Muitos mortos nessas expedições = nobres e camponeses; 



Cruzadas Oficiais:

1ª Cruzada:
1096- 1099

Conquistou Jerusalém 
Reino similar aos 

Feudais
Cruzada dos Nobres

Reconquistada 
pelos Muçulmanos

2ª Cruzada:
1147- 1149

Expulsou os  Mouros 
da região de Portugal

3ª Cruzada:
1189-1192

Reação à conquista 
de Jerusalém por 

Saladino
Cruzada dos Reis

Acordos diplomáticos=
Permissão da 
peregrinação de 

Cristãos à Terra Santa 



Cruzadas Oficiais:

4ª Cruzada
1202-1204

Comerciantes Italianos
Constantinopla

Saque da cidade

5ª Cruzada
1217-1221

Ataque ao Egito
Sucessivas vitórias

Emboscada
Armistício

Retirada pacífica

6ª Cruzada
1228-1229
Frederico II

Excomungado pelo 
Papa

Acordo de acesso à 
Jerusalém 

Rompido anos depois 



Cruzadas Oficiais:

7ª Cruzada
1248-1250

Egito
Vitórias iniciais

Derrota + armistício
Retorno à França

8ª Cruzada
1265-1272

Ataque norte da África
Vitórias importantes

Terminou sem conseguir 
seus objetivos

Outras Cruzadas
Mendigos 1096
Crianças 1212

“puros de coração”
Dizimados ainda em 

território europeu





CRUZADAS

Aceleraram 

o fim do 

feudalismo

Renascimento

Enrequecimento de 

comerciantes

Caminhos utilizados 

pelos cruzados = 

rotas comerciais

Empobrecimento de pessoas 

que investiram nas 

cruzadas 

Centralização do poder nas 

mãos dos reis

Apoiados por quem lucrou 

com as cruzadas

Comercial = mar 

mediterrâneo + navios 

Cultural = intercâmbio

Árabes + bizantinos + 

europeus



1.

RENASCIMENTO 

COMERCIAL



Renascimento

Hegemonia das cidades italianas
Navios das expedições que retornavam de Jerusalém

Surgimento das Grandes Rotas Comerciais

Nova 
Sociedade 

Urbana

Mar 
Mediterrâneo 

Comércio

Distribuição 
de produtos 

orientais



ROTA DO MAR DO NORTE

Surgimento de poderosas associações de 
comerciantes = Ligas ou Hansas

Buscando o monopólio comercial

Cortando importantes cidades como 
Londres e Hamburgo

Rotas

Comerciais

ROTA COMERCIAL DO MEDITERRÂNEO

Muito antiga

Reativada após o movimento Cruzadista

Dinamizou a economia da região

Cidades litorâneas = importantes centros 
comerciais

Surgimento de Feiras = rede de estradas que 
se cruzavam 



FEIRAS

Local onde se realizava o comércio

Mobilidade

Duração de semanas

Realizadas no início dentro dos Feudos

Senhor Feudal resolvia as questões 

jurídicas entre comerciantes





2.

Renascimento urbano



Rotas Comerciais = renascimento urbano

Quase 
toda a 
Europa

Núcleos 
populacionais

Moradores 
= 

burgueses

Aglomerados 

humanos

BURGOS

Muralhas = proteção

Crescimento desordenado

Construções de novos muros 

Fundados em rotas

comerciais

Ou em antigas cidades

Romanas reocupadas



Emancipação 

dos burgos

Fugir das amarras dos Senhores Feudais

Compra de Cartas de Franquia = autonomia

Ou  através de Guerras

Movimento Comunal = centros urbanos sem o domínio do senhor feudal

Garantia da liberdade para desenvolver atividades 

que antes custavam caro.



Crescimento 

demográfico

Desenvolvimento da Urbanização

Habitações e Igrejas

Necessidades da população



GUILDAS ou GRÊMIOS

Reunião de artesãos que 

desenvolviam o mesmo ofício;

Regulamentar o funcionamento 

da profissão;

Controlar a distribuição de produtos;;

Evitar concorrência;

Garantir monopólio sobre a atividade;

Controlar os preços e a qualidade dos artigos; 

Corporações

de ofício

Cidades feudais livres do domínio do senhor feudal = 
economia monetária e mercantil;

Possibilidade de mobilidade social;

HIERARQUIA

Mestre = dono do negócio, administrava o uso de 
ferramentas e o pagamento dos salários;

Oficiais = empregados da corporação, pagos com 
salários;

Aprendizes = aprendiam o ofício para um dia se 
tornarem oficiais em troca de moradia, alimentação e 

vestimentas.  



DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E 

URBANO

Acúmulo de capital
Empréstimos de dinheiro a juros = USURA

Século XIII surgimento dos primeiros 
BANCOS = oferecimento de créditos;

TIPOS DE OFÍCIOS =  Sapateiros; Pedreiros; 
Marceneiros; Alfaiates; Tintureiros; etc.

Corporações

de ofício

Prática comercial +
Circulação de Moedas =

Queda de diversas obrigações servis .

Servos almejavam pagamento de 
seus serviços em dinheiro ou 

excedente agrícola + liberdade para 
comercializá-los em outros feudos ou 

com a burguesia 



CULTURA 

MEDIEVAL

Influência da Igreja Católica



Alta idade 

média



ALTA 

IDADE 

MÉDIA

Constantinopla Arábia

Decadência do Império 

Romano

+

Invasões bárbaras

Ocidente = feudalismo

Bizantinos =

Arte: Mosaicos

Arquitetura: construção 

da Igreja de Santa Sofia

Direito: Código de 

Justiniano

Islamismo + expansão

=

Traços culturais na 

arquitetura, ciência e 

técnicas agrícolas 

por onde passavam



FILOSOFIA

✘ Ideias de Santo Agostinho:

✘ viveu entre 365 e 430 durante a decadência do Império Romano;

✘ Estudou em Cartago e Roma;

✘ Influenciado por Platão;

✘ Pensamento =
○ “fé precede a razão”;
○ busca por conhecer a essência humana para a salvação da

alma;
○ Homem ser impuro, marcado pelo pecado original;
○ Salvação só se daria por meio do auxílio de Deus;
○ Para a salvação necessitava de fé (predestinação);
○ Escritos influenciaram reformistas do século XVI = Lutero;
○ Marcado por um profundo pessimismo (característica da

época em que viveu);



Arquitetura

✘ Grande influência da filosofia agostiniana;

✘ Construção de Igrejas;

✘ Estilo arquitetônico = Românico;

✘ Paredes grossas, construções horizontais, poucas janelas,
ambientes escuros, arco romano, simplicidade;

IGREJAS

Úmidas e frias

Sensação de fortaleza

Proteção contra invasões

Ambiente interno = inspiração da fé 



arte literatura ciência

Produção artística = 

menor escala =

Sem intercâmbio 

cultural 

Religião

Esculturas

Iluminuras= abertura 

dos livros

Domínio da igreja =

Latim

População analfabeta

Não falava latim

Lendas e misticismo

Isolamento dos 

feudos = pouco 

desenvolvimento



baixa idade 

média



FILOSOFIA

✘ Influenciada pela religião;
✘ Escolástica;
✘ São Tomás de Aquino (influência de Aristóteles);
✘ Pensamento =

○ Salvação do homem não dependia somente de
Deus;

○ A salvação poderia ser arquitetada pelo homem;
○ Homem: ser racional que usa o livre-arbítrio

como forma de evitar o pecado;
○ Conciliar fé e razão;



Arquitetura

✘ Refletia o novo momento da história = Renascimento Comercial e
Urbano;

✘ Construções altas;

✘ Muitos vitrais que traziam luz para o interior das igrejas;

✘ Construídas em ambientes urbanos;

✘ Paredes finas;

ESTILO 

GÓTICO

Representa a riqueza 

da baixa idade média 



literatura

✘ Textos religiosos substituídos pelo poema cortês;

✘ TROVADORISMO = século XII;

✘ Poesia épica: protagonista cavaleiro heroico.

✘ Línguas diferentes do Latim;



Questões 

religiosas



✘ Questionamento sobre a fé começam a surgir (timidamente);

✘ Papa Gregório VII proibiu:
○ o nicolaísmo: casamento de membros do clero;
○ A simonia: venda de indulgências;

✘ Querela das investiduras: escolha dos membros da Igreja seria feita
somente pelo clero.

✘ Até em 1122: Concordata de Worms = nomeação de membros da Igreja
feita pelo Imperador e pela Igreja.

✘ Enormes somas de Capital (Burguesia) vista pela Igreja como herética;
✘ Indagação das doutrinas religiosas: Valdenses e Albigienses;



Tribunal da 

santa 

Inquisição

1229
JULGAR

MOVIMENTOS HERÉTICOS





✘ CISMA DO OCIDENTE:
○ 1387-1417 =

○ 2 papas um na França (Clemente VII) e outro na Itália (Urbano VI);

○ Coroa Francesa:
■ tributação dos bens da Igreja;
■ transferência da sede da Igreja;
■ retorno da Igreja à Itália;

○ Concílio de Constança: manteve a sede
na Itália e elegeu um novo papa Martino V.



✘ ORDENS RELIGIOSAS:
○ Ordem dos dominicanos:

acreditavam que pessoas munidas
de argumentações técnicas e
eclesiásticas poderiam combater
as heresias da época;

○ Ordem dos Franciscanos:
seguidores de São Francisco de
Assis, voto de pobreza.



Decadência  do 

Feudalismo



Início:

✘ introdução do comércio na economia europeia:
○ Relações feudais = desestruturadas;

✘ Aumento demográfico: mão de obra abundante + aumento
da demanda de produtos;

✘ Século XIV: Crise = enfraqueceu o Feudalismo + favoreceu o
amadurecimento do Capitalismo;



Crise do século XIV:

✘ FALTA DE METAIS PRECIOSOS:
○ economia em crescimento;

○ Ouro e prata usados para negociar as
especiarias que vinham do Oriente;

○ Jazidas europeias esgotadas;

○ Necessário = encontrar novas fontes
desses metais.



Crise do século XIV:

✘ PESTE NEGRA:

○ Aumento demográfico = problemas
urbanos: FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO;

○ Doença vinda do Oriente: PESTE BUBÔNICA;
■ Rotas comerciais + - 1330.

○ Dizimou quase um quarto da população
europeia = + - 20 milhões de pessoas;

○ Cidades + Campo;



Crise do século XIV:

✘ PESTE NEGRA:

○ Sintomas: aparecimento de vários nódulos de pus e
sangue nas axilas, virilhas e pescoço + febre + vômito.

○ Bactéria: Yersinia Pestis;

○ Pulga que transmite a bactéria é encontrada em
roedores = RATOS;

○ Higiene precária = proliferação de roedores =
contaminação das pessoas.





Crise do século XIV:

✘ REVOLTAS SERVIS:

○ Urbanas e rurais = principalmente na França e
Inglaterra;

○ Nobres = retomar obrigações servis e dar menos
direitos aos camponeses;

■ Fome + Peste Negra = despovoaram os campos/
escassez de mão de obra;

■ Senhores Feudais = enfraquecidos pela redução
do recebimento de tributos;



Crise do século XIV:

✘ REVOLTAS SERVIS:

○ Campo: JACQUERIES ( líder da revolta: Jacques Bonhomme/ “João
Ninguém”);

■ Movimento de contestação dos privilégios da nobreza rural;

■ Nobres = superioridade militar + ajuda de outros nobres:
reprimiram com violência e controlaram a situação;

■ = + - 20 mil camponeses mortos;





Crise do século XIV:

✘ GUERRA DOS CEM ANOS:

○ FRANÇA X INGLATERRA;
○ 1337 – 1453 (fases de trégua + grandes períodos de

combate);

○ Disputa política:
■ Rei Edward III se recusou a prestar homenagem ao Rei

Filipe IV da França depois da conquista do território da
Normandia;

■ Trono inglês reivindicando o Trono francês;



Crise do século XIV:
✘ GUERRA DOS CEM ANOS:

○ Primeira fase:
■ 1337-1364:
■ Avanço naval inglês = várias vitórias;
■ Guerra interrompida pela Peste Negra;

○ Segunda fase:
■ 1364-1380;
■ Carlos V ataca os ingleses;
■ Rei francês: unificação dos exércitos + impostos + apoio da

burguesia = centralização do poder;
■ Morte dos monarcas inglês e francês = diminuiu a rivalidade;





Crise do século XIV:
✘ GUERRA DOS CEM ANOS:

○ Terceira fase:
■ 1380-1422:
■ Problemas internos + importantes;
■ Nobreza francesa = apoio aos ingleses (forma de ampliar seus domínios): tomada

das terras do litoral norte francês;
■ Morte dos reis;

○ Quarta fase:
■ 1422-1453;
■ Joana D’Arc: camponesa, líder do exército que defendeu a França;

● Retomaram territórios perdidos;
● Nobreza francesa aliada dos ingleses: julgamento tribunal eclesiástico =

queimada em 1431;
■ Término = tomada da cidade de Bordeaux = vitória da França;





Crise do século XIV:

✘ GUERRA DOS CEM ANOS:

○ Enfraqueceu o Feudalismo = França e Inglaterra;

○ Prejudicou as rotas comerciais que ligavam a Itália ao
Mar do Norte;

○ Desvio da Rota pelo Estreito de Gibraltar = mudou a
economia da Europa;



Fortalecimento 

do poder

real



REI + BURGUESIA = ESTADO NACIONAL

BURGUESIA = enriquecida;
busca de + prosperidade;

apoio do Estado = benefícios em detrimento de outras classes;
Senhores Feudais: muitos impostos; 

PODER REAL: 
ávido por poder = forma um exército para derrotar senhores feudais 

e se aproximar da burguesia;
REI = unificação da moeda + impostos;



ENFRAQUECIMENTO DA IGREJA:
BAIXA IDADE MÉDIA = 

questionamento do poder político da Igreja;

HERESIAS;

CISMA DO ORIENTE = Igreja Ortodoxa;

CISMA DO OCIDENTE = dois papas;

Diminuição do poder político =
Aumento do poder dos Monarcas;



Referências bibliográficas

✘ ALVES, Alexandre. Conexões com a História. São Paulo: 
Moderna, 2015.

✘ VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo; VICENTINO, José. 
História: projeto múltiplo. Editora Scipione, 2014.

Para mais materiais de estudo de História

Acesse: https://nastramasdeclio.com.br/

https://nastramasdeclio.com.br/

