
CRUZADAS: 8 EXPEDIÇÕES OFICIAIS E 2 EXTRA-OFICIAIS

Fonte: https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas

https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas


CONSEQUÊNCIAS DAS CRUZADAS

ó Fracasso no campo militar;
ó Expansão europeia para além de seus limites;
ó Reabertura do Mar Mediterrâneo e incentivo ao 

comércio entre Ocidente e Oriente;
ó Renascimento urbano devido ao comércio;
ó Morte de milhares de pessoas com as lutas e pestes;
ó Enormes gastos dos nobres com as campanhas e, 

consequentemente, enfraquecimento da nobreza;
ó Fortalecimento de alguns reis europeus e crise do 

mundo feudal;
ó Interesses materiais                     interesses religiosos





Crise do século XIV: crise, doenças e revoltas

Século XIV : “ Maldito século”



OS 4 CAVALEIROS DO APOCALISPE: PESTE, GUERRA, FOME E 
MORTES.

Fonte: Triunfo da Morte, de Pieter Bruegel, o Velho (1526/1530-1569).



FATORES DA CRISE DO SÉCULO XIV



CRISE DO SÉCULO XIV E DECADÊNCIADO FEUDALISMO

- As contradições entre o campo e a cidade agravam-se;
- A fome se alastra na Europa;
- Alastramento de epidemias;
- A Guerra dos Cem Anos (1337-1453);
- Recrudescimento da exploração feudal sobre os

servos;
- Revoltas camponesas;
- Êxodo rural.

EM RESUMO: FOME + PESTES + GUERRAS + REVOLTAS



ORAÇÃO MEDIEVAL DO SÉCULO XIV

“Da guerra, da peste e da 
fome, livrai-nos, senhor”!



A FOME

- A Grande Fome (1315-1317);
- a produção agrícola não acompanha o crescimento populacional;
- Escassez de recursos aumento do preço dos produtos;
- Mudanças climáticas ( + frio e + úmido);

+ fome = + mortes.



PESTE NEGRA

- Péssimas condições de higiene e alimentação nas cidades;
- Pneumônica (não tratada afeta o sistema respiratório);
- Septicêmica (não tratada afeta a circulação sanguínea);
- Bubônica (afeta o sistema linfático e é a primeira forma de infecção);
- Aumento brutal da mortalidade (1347-1350);

IMPACTOS:
- Muitas mortes = 1/3 da população europeia
- As mortes causaram declínio econômico;

- + mortes = - produção = - impostos recebidos
- Menos produção agrícola = menos comércio;
- Falta de mão-de-obra no campo.
- Menos alimentos disponíveis = + fome

- Até a Guerra dos Cem Anos foi paralisada;
- Massacre e linchamentos de judeus (antissemitismo);



A PROPAGAÇÃO DA PESTE NEGRA



PESTE = + MORTES





GUERRA DOS CEM ANOS (1337-1453): França x Inglaterra

FATORES
- Questão sucessória do trono francês após a morte de Carlos IV, último filho   de Filipe 

IV, o Belo;
- Pretensão de Eduardo III, rei da Inglaterra, de ocupar o trono francês;
- Disputa de Felipe de Valois para se legitimar rei da França (Felipe VI);
- Rivalidade entre os reis da França e da Inglaterra pelos feudos que os reis ingleses 

possuíam na França
- -disputa pela região de Flandres (região produtora de tecidos e de lã);
FASES
- Vitórias iniciais dos ingleses

- Batalha de Poitiers (1356);
- Batalha de Azincourt (1415).

- “Virada francesa”
- Batalha de Orléans (1429): vitória das forças francesas lideradas por JOANA 

D’ARC;
- Batalha de Castillon (1453): + nacionalismo francês



CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA DOS CEM ANOS

Fonte: Ilustração da Batalha de Crécy, em 1346

CONSEQUÊNCIAS:

-vitória final da França;

-consolidação do poder monárquico 
na França e conflitos na Inglaterra;

-formação de exércitos profissionais 
no lugar de cavaleiros medievais;

-novas técnicas de guerra: arqueiros, 
infantaria e artilharia ( armas de fogo 

= canhão).



REBELIÕES CAMPONESAS

-Epidemias, fome e guerras = + mortes

- + mortes = - mão-de-obra = - produção agrícola = + fome

- Senhores feudais (nobres) querem + trabalho e + impostos;

+ controle e + exigência dos senhores feudais;

- Os servos e camponeses se revoltam com a situação.

- Na França : Jacqueries (1358)

(Jacques, bom homme = “Zé ninguém);

- Na Inglaterra: Watt Tyler (1381);

- Reação violenta contra os camponeses: massacres;

- Enfraquecimento da servidão (e do feudalismo) na Europa;

- fortalecimento de reis (formação de monarquias europeias e de seus
respectivos exércitos nacionais).



TÍTULO DO SLIDE

Fonte: Os jacques são massacrados em Meaux. Gaston Phébus, conde de Foix, liberta as

donzelas da Normandia e de Orleães. (9 de junho de 1358) (BNF , FR 2643), fol. 226v,

Jean Froissart, Chroniques, Flandre, Bruges XVe s.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Observe o trecho de uma canção popular medieval:

“... nunca bebe o vinho, nem prova migalha do bom alimento. Se ele tiver
ganso ou galinha gorda em seu quintal, tudo isso terá de ser do senhor. Muito
feliz será aquele que puder ter seu pão preto em pouco de sua manteiga para
comer...”

Ao estudar a sociedade feudal, notamos que ela é uma sociedade de
ordens, isto é, formada pelo clero, pela nobreza e pelos servos. Agora,
responda: Que grupo social está representado na canção?

a) o clero.

b) a nobreza

c) a burguesia.

d) o servo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Quem nunca bebe o vinho e nem prova do bom alimento
na sociedade feudal? Observe que a sociedade feudal é
uma sociedade extremamente hierarquizada e desigual.
Os servos estão na base dessa sociedade e seu único bem
que possuem é a sua força de trabalho para garantir a sua
sobrevivência por meio das relações de servidão.



MOMENTO EXERCÍCIO

O Feudalismo marcou profundamente a Idade Média. As
principais características do feudalismo eram:

a) Sociedade de ordens, economia levemente industrial,
unificação política e mentalidade impregnada pela religiosidade.
b) Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal,
organização política descentralizada e mentalidade marcada pela
ausência do cristianismo.
c) Sociedade de ordens, economia comercial e competitiva,
centralização política e mentalidade pagã.
d) Sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente,
fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada
pela religiosidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

O feudalismo é caracterizado pela fragmentação/descentralização
política, pela sociedade de ordens (sociedade estamental e
hierarquizada), pela economia agrária e autossuficiente
(agricultura de subsistência) e pela mentalidade fortemente
influenciada pela religiosidade (poder da Igreja Católica).



MOMENTO EXERCÍCIO

A dissolução do Feudalismo foi apressada, no final da Idade
Média, por uma sucessão de acontecimentos que geraram a
chamada “crise do séc. XIV”. Entre esses acontecimentos é
correto citar:

a) Revolta do clero; estes, sem ter o que comer, abandonaram a
Igreja e organizaram rebeliões
b) Relações de suserania e vassalagem;
c) Guerra dos Cem Anos, envolvendo Portugal e Espanha.
d) Epidemias, como a Peste Negra, originadas principalmente da
falta de estrutura das cidades para suportar o aumento
populacional e enfrentar o problema da fome.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

A crise do século XIV representou a crise do feudalismo e
se caracterizou por guerras, epidemias, fome e rebeliões
camponesas. Por isso, o século XIV foi chamado de
“maldito século”.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

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

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com

