
Mudanças na Europa feudal Mudanças na Europa feudal Mudanças na Europa feudal Mudanças na Europa feudal 

Mudanças significativas pelas quais passou a Europa feudal a partir do século XI

Expansão da área de cultivo Inovações técnicasExpansão da área de cultivo Inovações técnicas

Charrua 
Sistema de rotação 

trienal

Novo modo de 

atrelar o cavalo 

Difusão de 

moinhos

Inovações técnicas Inovações técnicas Inovações técnicas Inovações técnicas 
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Ilustração atual de uma charrua feita com base em pesquisaIlustração atual de uma charrua feita com base em pesquisaIlustração atual de uma charrua feita com base em pesquisaIlustração atual de uma charrua feita com base em pesquisa

Sistema de rotação trienal  Sistema de rotação trienal  Sistema de rotação trienal  Sistema de rotação trienal  
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Os moradores do 

O revigoramento do comércio e das cidadesO revigoramento do comércio e das cidadesO revigoramento do comércio e das cidadesO revigoramento do comércio e das cidades

Com o aumento da oferta 

de alimentos, menos pessoas 

precisavam trabalhar na 

agricultura. 

Muitos camponeses 

deixaram o campo em 

busca de outro meio de 

vida. 

Os moradores do 

campo passaram a 

trocar o que produziam 

por artigos produzidos 

nas cidades.

Isso estimulou o 

artesanato, o comércio 

local e a vida urbana.

26



Comércio de longa distânciaComércio de longa distânciaComércio de longa distânciaComércio de longa distância
A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou.

Algumas rotas 

- Cidades italianas ao Oriente. 

- Sul ao norte da Europa por 

terra.

Feiras 
- Surgidas com o aumento do 

comércio. 
Novas cidades 
- Surgem com o aumento do comércio e 

do artesanato. terra.

- Cidade do norte da Europa.  

- Duravam de 15 a 60 dias. 

- Nelas, surgem os cambistas, que 

faziam a troca de moedas.

do artesanato. 

- Algumas cidades nascem ao redor das 

feiras, outras próximas de rios ou de 

castelos. 
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As CruzadasAs CruzadasAs CruzadasAs Cruzadas
Em 1095, o papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os “infiéis”, a fim de reconquistar a Terra Santa, conquistada pelos 

turcos em 1071. Assim, iniciaram-se as Cruzadas.

Fonte: DUBY,

Georges. AtlasAtlasAtlasAtlas

historiquehistoriquehistoriquehistorique

mondialmondialmondialmondial. Paris:

Larousse,

2001. p. 66-68. 28



Motivos das CruzadasMotivos das CruzadasMotivos das CruzadasMotivos das Cruzadas

- Os dirigentes da Igreja queriam deslocar os combates para fora da 

Europa.

- Mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente.

- Nobres esperavam obter terras.- Nobres esperavam obter terras.

- Pessoas esperavam obter a salvação eterna. 

Primeira Cruzada 

(1096-1099)

Segunda Cruzada

(1147-1149)

Terceira Cruzada      

(1189-1192)
Quarta Cruzada

(1201-1204)
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Fome e epidemiaFome e epidemiaFome e epidemiaFome e epidemia

Crise prolongada na Europa, marcada por fome, doenças, guerra e revoltas sociais, nas primeiras décadas do século XIV.

Fome: crise ocorrida entre 1315 e 1317 Fome: crise ocorrida entre 1315 e 1317 Fome: crise ocorrida entre 1315 e 1317 Fome: crise ocorrida entre 1315 e 1317 
Epidemia: crise ocorrida entre Epidemia: crise ocorrida entre Epidemia: crise ocorrida entre Epidemia: crise ocorrida entre 1347 1347 1347 1347 e e e e 

1350 1350 1350 1350 

Oferta de alimento insuficiente. 

Chuvas torrenciais. 

Más colheitas. 

Áreas agrícolas usadas para criação de 

animais.

Péssimas condições de higiene. 

Ausência de esgoto e de coleta de 

lixo. 
Doença transmitida pela pulga dos 

ratos. 

30



Revoltas e guerrasRevoltas e guerrasRevoltas e guerrasRevoltas e guerras

Guerra dos Cem Anos 

(1337-1453)
Revoltas

• Contribuiu para a crise do século XIV. 

• Envolveu a França e a Inglaterra. 

• Motivo: disputa pela rica região de Flandres e o rei 

inglês queria se tornar rei da França. 

• Aumento do controle da nobreza sobre os camponeses.

• Elevação de impostos cobrados pelos reis.

• Na França: Jacquerie (1358). Na Inglaterra, Revolta de 

Wat Tyler (1381). 
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