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“Guerra sou eu, História é a 

Matéria”



TRANSFORMAÇÕES DO 

FEUDALISMO
• Crescimento populacional não 

acompanhado pela produção.

• Crise feudal do séc. XI.

• Marginalização da população e falta de 

terras

• Bloqueio dos acessos à “Terra Santa”

• CRUZADAS (1096-1270) –

REABERTURA COMERCIAL DO 

MEDITERRÂNEO



TRANSFORMAÇÕES DO 

FEUDALISMO



RENASCIMENTO 

COMERCIAL E URBANO

• Rotas comerciais no Mar Mediterrâneo 

controle dos comerciantes italianos.

• Europa ocidental:

Marítimas 

Terrestres: comerciantes itinerantes e fixos 

(BURGOS)

SUGIMENTO HISTÓRICO DA 

BURGUESIA



RENASCIMENTO 

COMERCIAL E URBANO



TRANSFORMAÇÕES DA BAIXA 

IDADE MÉDIA

• Crescimento das atividades 

monetárias

• Crescimento da produção artesanal

• Surgimento das feiras medievais 

• Surgimento das atividades 

bancárias



TRANSFORMAÇÕES DA BAIXA 

IDADE MÉDIA

• Renascimento cultural e científico

• Necessidade de leis escritas e tribunais.

• Início do processo de formação dos 

Estados nacionais Modernos

• Significativas transformações 

econômicas, sociais, políticas e 

culturais. 



TRANSFORMAÇÕES DA BAIXA 

IDADE MÉDIA – IDADE MODERNA

• CRISE FEUDAL DO SÉC. XIV:

Baixa produtividade

Guerras – Guerra dos Cem Anos

Secas – descontroles climático

PESTE NEGRA



TRANSFORMAÇÕES DA BAIXA 

IDADE MÉDIA – IDADE MODERNA



RENASCIMENTO 

CULTURAL E 

CIENTÍFICO



• Definição: movimento intelectual, 
cultural e artístico que rompeu com o 
padrão de pensamento vigente no mundo 
medieval (religiosidade), introduzindo a 
cultura laica (não religiosa);

• Período: entre o fim do séc. XIII e séc. 
XVI;

• Itália (origem), Inglaterra, França, 
Portugal, Espanha, Germânia, Países 
Baixos;



Inspirado em valores da 
cultura clássica (greco-
romana), o movimento 

renascentista representou 
uma retomada da razão nas 

criações artísticas e 
intelectuais



• VALORES RENASCENTISTAS:
–Humanismo (valorização do ser 

humano e de suas realizações 
intelectuais);

–Antropocentrismo (idéia de que o 
homem se encontra no centro do 
universo);

–Individualismo: sobreposição ao 
coletivismo medieval;

–Racionalismo: Razão acima da Fé;



–Exaltação do prazer: Hedonismo;

–Cientificismo: os experimentos 

devem ser cientificamente 

comprovados;

–Empirismo e experimentalismo: o 

conhecimento só tem validade se 

comprovado pela prática;
–Naturalismo: exaltação da natureza;



A Península 
Itálica foi o 
berço desse 
movimento.


