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1- RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO( XI –XII )
Século XI: mudanças nas técnicas de produção( expansão das áreas de cultivo, 
rotação trienal de culturas e melhor utilização de equinos nos campos), aumento 
populacional, fim das invasões bárbaras e as cruzadas possibilitaram a reativação 
geral das atividades comerciais e urbanas.
- Forjaram-se rotas comerciais terrestres( Champagne e Flandres) e marítimas ( 

Mediterrâneo, Mar Báltico e do norte)
- As Feiras( Sevilha, Frankfurt e Flandres) beneficiaram as trocas locais e 

continentais, situadas em cruzamento de rotas( RENASCIMENTO COMERCIAL )
- A ampliação das atividades comerciais , artesanais e agrícolas intensificaram as 

trocas, favorecendo o surgimento das cidades ou burgos medievais 
(RENASCIMENTO URBANO)

. Nas cidades a produção artesanal não era livre CORPORAÇÕES DE OFÍCIO 
que zelavam pela  qualidade, quantidade e preço dos produtos- justo preço( 
lucro=usura=pecado capital) – combatendo a concorrência .Eram hierarquizadas: 
mestre de ofício, oficiais , jornaleiros e aprendizes.





As Comunas e as 
Cartas de Franquia 
(Forais)

Os habitantes dos burgos sentiam 
necessidade de se libertarem e, para 
tal, era necessária a compra de uma 
carta  (foral), a qual podia conceder-
lhes a libertação total ou parcial do 
domínio do senhor, dependendo da 
quantia paga. Surgia assim, o 
movimento comunal, ou seja, o 
desejo dos burgueses de obterem 
liberdade, segurança, isenção de 
impostos feudais e justiça própria, 
desejos estes que eram sobretudo 
resultado do desenvolvimento 
comercial. Pode-se dizer que este foi 
o nascimento das comunas.
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2 - AS CRUZADAS ( XI – XII )

- Expedições religiosas e militares que fundiram propósitos 
políticos, econômicos e sociais, visando libertar Jerusalém 
do domínio turco muçulmano. Convocadas pelo Papa 
Urbano II(1095).

- Das 8 expedições, somente a 1ª foi bem sucedida,
mantendo Jerusalém em domínio muçulmano.

- Consequências: 

* reabertura parcial do mediterrâneo ao comércio com o 
oriente

* intensificação das trocas comerciais oriente  ocidente 

* monopólio das cidades italianas no comércio do 
mediterrâneo 

* crescimento econômico e desenvolvimento urbano no 
ocidente.



3- A CRISE FEUDAL SÉC. XIV E XV

- Retração econômica com repercussões sociais e políticas 
nos séculos XIV e XV, motivada por:

* grande peste( “peste negra”)

* limitação da produção agrícola frente ao crescimento 
populacional

* fome + problemas climáticos

* a Guerra dos Cem Anos( 1337-1453)

* aumento dos impostos e taxações sobre camponeses e 
servos gerando revoltas e reações populares( jacqueries na 
França e John Ball na Inglaterra)

RESULTADO: CRISE IRREVERSÍVEL DO FEUDALISMO, 
FAVORECENDO O INÍCIO DE UM PERÍODO DE TRANSIÇÃO 
DO FEUDALISMO PARA O CAPITALISMO.



A Peste Negra

Na época, as cidades 
medievais agrupavam 
desordeiramente uma grande 
quantidade de pessoas. O lixo 
e o esgoto corriam a céu 
aberto, atraindo insetos e 
roedores hospedeiros da 
peste. Os hábitos de higiene
pessoal ofereciam grande 
risco. Os banhos não faziam 
parte da rotina das pessoas. 

(Sobre as origens da Peste 
Negra, ver texto seguinte).
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 A peste bubônica é uma doença causada pelo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que 

ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a 

transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas 

secreções do corpo ou pela via respiratória.

 Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar

específico onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China e que, durante muito

tempo, a peste tenha atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por terra e

por mar pelo Oriente.

 Regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito teriam sido atingidas no começo do

século XIV, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais|1|. A doença teve contato com

os europeus por meio de um conflito que aconteceu em Caffa, colônia genovesa localizada na Crimeia (região

atualmente disputada por Ucrânia e Rússia).

 Em 1343, Caffa foi sitiada por tropas tártaras do Canato da Horda Dourada. O conflito seguiu com interrupções

até que, em 1346, as tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Os tártaros decidiram utilizar

a doença como arma e lançaram cadáveres contaminados para dentro da cidade.

 O resultado foi imediato e a cidade de Caffa também começou a sucumbir perante o surto de peste. Fugindo da

doença, genovenses começaram a abandonar Caffa, retornando para a Península Itálica. Nesse retorno, os

genoveses levaram a enfermidade para locais como Constantinopla, Gênova e Marselha, o que resultou na

disseminação por todo o continente europeu.



A partir dos portos no litoral mediterrâneo, a peste negra difundiu-se pela Europa. Em 1347,

a doença chegou à Sicília, ilha ao sul da Península Itálica; em 1348, chegou a Marselha, sul

da França; em 1349, alcançou Gênova e o norte da Itália e, partir daí, espalhou-se por toda a

Europa.

A difusão dessa doença levou morte por toda o continente europeu, uma vez que ninguém

sabia o que a causava. Isso naturalmente fez surgir todo tipo de especulação a respeito das

causas da peste. Alguns falavam que era um castigo divino, por exemplo; outros acusavam

os judeus de serem os responsáveis.

Logo os europeus identificaram que a doença era altamente contagiosa. Uma das formas de

contágio é a respiratória, assim, uma pessoa infectada pode facilmente transmitir por via

respiratória ou por suas roupas, por exemplo, a doença para outros. A peste negra atuava de

maneira fulminante, e a pessoa que a contraía falecia em questão de dias.

A peste transmitida pela via respiratória é conhecida como peste pneumônica. Segundo o

historiador Hilário Franco Júnior, a pessoa doente falecia em até três dias depois de contraí-

la|2|. Já o historiador Jacques Le Goff fala que muitas das pessoas que demonstravam os

sintomas da peste faleciam dentro de 24 horas após manifestar os primeiros sinais


