
Capítulo 3- Crise do século XIV: 
crise, doenças e revoltas

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato: 
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


MOMENTO DÉJÀ VU



Recapitulando- Idade Média



FEUDALISMO- ALTA IDADE MÉDIA 

FEUDALISMO: sistema sócio-político, econômico e cultural 
tipicamente da Idade Média, entre os séculos V e XV. Formado 
durante a Alta Idade Média, na Europa Ocidental, a partir da 
fusão/miscigenação de elementos culturais dos romanos +  
elementos culturais dos povos germânicos (chamados de 

“bárbaros” pelos romanos). 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FEUDALISMO

a) Descentralização política: cada feudo com o 
seu próprio senhor feudal;
b) agricultura de subsistência;
c) sociedade estamental: sociedade altamente 
hierarquizada com base no princípio da 
consanguinidade;
d) teocentrismo: hegemonia cultural da Igreja 
Católica. 



FEUDO É TERRA.



FEUDALISMO



Sociedade feudal = sociedade de ordens



Relações de suserania e vassalagem

Fonte: https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-

vassalagem

https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem


Deus quis que, entre os homens,
uns fossem senhores e os outros
servos, de tal maneira que os
senhores estejam obrigados a
venerar e amar a Deus, e que os
servos estejam obrigados a amar
e venerar o seu senhor.

In: St. Laud de Angers, fim do
século XIII. In: FREITAS, Gustavo
de. 900 textos e documentos de
História. Lisboa: Plátano, s.d. v. 1,
p. 145.



A Igreja Católica e seu poder na Idade Média



A Igreja Católica e seu poder na Idade Média

a) Poder econômico
(maior proprietária de terras)

b) Poder militar
+ terras = + vassalos = + exército

c) Poder político
(tendência à universalização do poder da Igreja)

- poder secular (temporal/material) 
+ 

-poder atemporal (espiritual- legitimador da Igreja)

d) Poder intelectual
(monopólio cultural = justificativas religiosas para 

qualquer questão)

Em síntese: teocentrismo + fé + dogmatismo



Mudanças na Europa Feudal (séculos XI-XIV)



Transição da Alta para a Baixa Idade Média





Mudanças na Europa feudal

Mudanças significativas na 
Europa feudal ( séculos XI-XIII):

a) Expansão das áreas de cultivo;
b) Desenvolvimento de inovações técnicas

-a charrua
-o sistema de rotação trienal
-um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o 
arado
-o aprimoramento e a difusão de moinhos.

c) O aumento da produção de alimentos



INOVAÇÕES TÉCNICAS A PARTIR DO SÉCULO XI



ROTAÇÃO TRIENAL



Mudanças na Europa feudal

d) Crescimento demográfico;
e) Revigoramento do comércio e das cidades.
f) as Cruzadas;
g) as universidades.



TÍTULO DO SLIDE



FEIRAS MEDIEVAIS



RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO (SÉCULOS XI-XIII)

- Retorno e revigoramento das cidades;
- Êxodo rural (saída do campo para a cidade);
- Fortalecimento e crescimento do comércio;
- Surgimento e fortalecimento da burguesia;
- Artesanato Oficinas Corporações de ofício;
- Crescimento demográfico + produtividade

( + alimentos)
- Surgimento dos bancos e banqueiros (cambistas);
- Cartas de franquia.



SURGIMENTO DA BURGUESIA

Burgueses: habitantes dos burgos
(artesãos e comerciantes).



CRUZADAS (SÉCULOS XI-XIII)

Cruzadas: expedições militares cristãs para a retomada
da Terra Santa (Jerusalém) dos muçulmanos.

-Peregrinação “guerra santa” (guerra justa)
- Concílio de Clermont Ferrand (1095): o papa Urbano II

convoca os “cruzados” para libertar a Terra Santa e combater
os “infiéis” (muçulmanos).

- Expansão da fé cristã;
- Expansão territorial conquista de novas terras;
- Controle populacional;
- Renascimento comercial reabertura do Mar Mediterrâneo

ao comércio

Em resumo: FÉ + TERRAS + GUERRAS + COMÉRCIO


