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CONTEÚDO: 
Coronavírus. As lições que podemos retirar das consequências 
econômicas da Peste Negra (pandemia –século XIV). 
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As preocupações com a disseminação do novo coronavírus traduziram-se 
numa desaceleração econômica.

As bolsas de valores foram 
afetadas: o FTSE 100 do 
Reino Unido viveu os seus 
piores dias de negociação 
desde há muitos anos, 
assim como a Dow Jones e 
a S&P nos EUA.



CONTEXTUALIZANDO:
IDADE MÉDIA (século V ao XV) 

• A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas (bárbaras), no 

século V, sobre o Império Romano do Ocidente. Essa época estendeu-se até o 

século XV, quando os turco-otomanos conquistam a cidade de Constantinopla. 
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A Idade Média se caracterizou: 
 Economia ruralizada;
 Enfraquecimento comercial;
 Supremacia da Igreja Católica;
  Sistema de produção feudal;
  Sociedade hierarquizada.



A CRISE DO SÉCULO XIV

FOME
Escassez de recursos

EPIDEMIAS
Peste bubônica / peste negra

GUERRAS
Guerra dos Cem anos / revoltas 

camponesas  
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 Foi a mais devastadora 
pandemia de que se teve notícia 
na história. Cerca de um terço da 
população europeia morreu 
vitimada pela peste. Sem a 
medicina moderna e instituições 
como a Organização Mundial da 
Saúde, as populações passadas 
eram mais vulneráveis.

Figura ilustrativa dos primeiros médicos que lidaram com a doença - Divulgação

A Peste Negra ou Peste Bubônica (século XIV -1348 e 1350)
matou entre 75 a 200 milhões de pessoas em todo o mundo.
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PESTE BUBÔNICA 
(SÉCULO XIV)

CORONAVÍRUS
(SÉCULO XXI)

ÁSIA / EUROPA ÁSIA  / MUNDO 

1346-1350 Final de 2019
Transmissão lenta e via marítima Transmissão rápida e pelo ar 

+ de 150 milhões de mortes + de 15 mil mortes 
Combate: rituais religiosos  Combate: biotecnologia 

O historiador Jacques Le Goff afirma que “os homens e as mulheres contaminados pelo 
bacilo eram derrubados depois de uma curta incubação por um acesso que, depois de 24 
a 36 horas, levava na maioria das vezes à morte”.

 LE GOFF, Jacques. Raízes medievais da Europa. Petrópolis: Vozes, 2011, p.227.
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“Raiva, antagonismo, criatividade”

Pode parecer contrafactual — e isso não deve 
minimizar o tumulto psicológico e emocional 
contemporâneo causado pela Peste Negra — 
mas a maioria dos que sobreviveram passou 
a desfrutar de melhores condições de vida.

Mas o período após a Peste 
Negra foi, segundo o historiador 
econômico Christopher Dyer, 
um período de “agitação, 
excitação, raiva, antagonismo e 
criatividade”.

•Após a pandemia, a escassez de 
mão-de-obra levou a 
um aumento de salários dos 
trabalhadores;
•Consumo de vegetais e carnes 
frescas;
• Lei do Estatuto dos 
Trabalhadores foi (1351);
•Revoltas camponesas;
•Conscientização política da 
população;
•Explosão na mobilidade social.
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Lições para os dias de hoje:
DATAFOLHA: Instituto entrevistou 1.558 pessoas por celular entre os dias 18 e 20 de 
março.

Tem perspectiva de ficar sem trabalho e renda?

Entre os mais pobres: 60%
Entre os mais ricos: 25%

O surto prejudicará sua 
vida financeira 

pessoal?
Por muito tempo: 28%

Por pouco tempo: 45%

Não irá prejudicar: 24%

Não sabe: 3%

Poderá trabalhar em casa durante o 
surto?

Sim: 46%
Não: 54%
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Economia de 'máscara': país tenta se proteger contra 
contaminação do coronavírus nas finanças.

Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/economia

“As estimativas indicam que o 
PIB deve ficar na casa dos 2%. 
A China é um motor da 
produção industrial planetária. 
Logo, consome minério, aço, 
petróleo. Com a redução de 
seu processo produtivo, isso 
impacta no crescimento 
mundial, o que inclui o Brasil”.
Vinicius de Castro Scotta. 
coordenador do MBA 
Executivo em mercado de 
capitais e derivativos da PUC 
Minas. 
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Desinformação e xenofobia: da Peste BUBÔNICA ao Coronavírus
A semelhança entre as duas epidemias não é a doença em si, mas as suas 
consequências sociais.

PESTE BUBÔNICA CORONAVÍRUS
 Tortura e a morte do povo 
judeu por toda a Europa.

Asiáticos tornaram-se o alvo 
de ataques racistas e 

xenófobos

Causa: castigo divino para os 
pecados coletivos

Causa:  arma biológica criada 
pelo governo chinês
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01. A peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis daquela que 
ficou conhecida como a crise do século XIV, na Europa. Como consequência dessa 
crise ocorrida na Baixa Idade Média: 

A) o movimento de renascimento urbano foi iniciado e depois interrompido por 
mais de três séculos, reaparecendo somente na Revolução Industrial do século 
XVIII.

B) os camponeses, que estavam em via de conquistar a liberdade, voltaram a 
apoiar o sistema feudal por mais alguns séculos, como forma de superar a crise.

C) tornar absoluto no início da modernidade.
D) D) entr o processo de centralização e concentração do poder político 
nas mãos dos reis, com o apoio da burguesia, intensificou-se 
até se e as classes sociais, a nobreza foi a menos prejudicada pela
 crise, ao contrário do que ocorreu com a burguesia.
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02.  Caro, o pão faltava nas mesas dos pobres. Na Inglaterra, após mais de cem 
anos de estabilidade, seu valor quintuplicou em 1315. Na França, aumentou 25 
vezes em l3l3 e multiplicou-se por 21 em 1316. A carestia disseminou-se por toda a 
Europa e perdurou por décadas.
(...)
Faltava comida não por ausência de braços ou de terras.
(...)
Afinal, se os camponeses - esteio do crescimento demográfico verificado desde o 
ano 1OOO - não conseguiam produzir mais, era porque já haviam cultivado toda a 
terra a que tinham acesso legal.
Já os senhores não faziam pura e simplesmente porque não queriam. Moeda 
sonante não era exatamente a base de seu poder e glória".

(Manolo Florentino, Os sem-marmita, 'Folha de S. Paulo', 07.09.2008).
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O texto traz alguns elementos da chamada crise do século XIV, sobre a qual é correto 
afirmar que:

A) resultou da discrepância entre o aumento da produtividade nos domínios 
senhoriais desde o século XI e o recuo da produção urbana de manufaturas.

B) foi decorrência direta da peste negra, que assolou o norte da Europa durante todo 
o século XIV, e fez que os salários fossem fixados em níveis muito baixos.

C) resultou do recrudescimento das obrigações feudais, que gerou a concentração da 
produção de trigo e cevada nas mãos de poucos senhores feudais da França.

D) foi deflagrada, após as inúmeras revoltas operárias, no campo e na cidade, que 
quebraram com a longa estabilidade do mundo feudal europeu.

E) teve ligação com as estruturas feudais que impediam que a produção crescesse no 
mesmo ritmo do crescimento da população em certas regiões da Europa.
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03. 
TEXTO 1
“Na Idade Média a água era um elemento terapêutico e servia tanto para prevenir 
quanto para curar as doenças. Desenvolveram-se as estâncias termais e era 
recomendado e estimulado lavar-se regularmente. (...) A grande peste de 1348 
recrudesceu esse entendimento. Desde então, passou-se a desconfiar da água, que 
devia agora, ser usada com moderação.”

Revista História Viva. Ed. 74. Dez. 2009 (Adaptado)
 TEXTO 2
“(...) apareciam, no começo, tanto em homens como nas mulheres, 
ou na virilha ou na axila, algumas inchações (...) cresciam umas mais, 
outras menos; chamava-as o povo de bubões (...) logo o tumor 
mortal surgia por toda a parte (...) o aspecto da doença começou a 
alterar-se, e apareceram manchas de cor negra em todo corpo.”

Decameron. São Paulo. Abril, 1981. v.1, p. 7-11 (Adaptado)
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Sobre o contexto expresso nos dois fragmentos, julgue as proposições abaixo.
I – A peste foi um fenômeno europeu e sua propagação não se relaciona com a questão 
da higiene.
II – A peste se tornou um dos fatores responsáveis pela crise do sistema feudal, 
ocasionando a retração populacional.
III – A doença se alastrou pelas cidades, propagada por meio da água e dos banhos 
termais, sendo esses seus principais vetores.
IV – Com a propagação da doença, a igreja reforçou seu poder a partir do ideário de que 
a peste era um castigo divino.
Assinale a alternativa CORRETA:

A) Somente as proposições I e II estão corretas.
B) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
C) Somente as proposições II e IV estão corretas.
D) Somente as proposições III e IV estão corretas.
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Pandemia e empatia: o que podemos aprender com o coronavírus?

Como usar essa adversidade global que o coronavírus representa como uma curva 
de aprendizado para praticar o amor? Quando nos preocupamos com os outros, 
geralmente, temos a tendência de pensar nas pessoas dentro do nosso núcleo: 
nós mesmos, nossa família e nossos amigos. O momento atual nos traz a 
oportunidade de expandir nossa mente, exercitar o altruísmo e se preocupar pelo 
bem de todos os seres. Quem quer que seja e onde quer que esteja.

Se cuidem e até a próxima aula.
@keuricampelo
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