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HERANÇA 

ROMANA 

CLÁSSICA 

HERANÇA 

GERMÂNICA 

CRISTIANISMO 

• Ação e apogeu do Feudalismo;
• Constantes invasões e deslocamentos populacionais;
• Consolidação da Igreja.
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• Crescimento populacional;
• Fim das Invasões;
• Maior consumo
• Excedentes populacionais expulsos dos feudos;

-Retomada das cidades;
-Aumento do comércio;
-Aumento da criminalidade.

• Aperfeiçoamento de técnicas agrícolas (moinho hidráulico, arado de ferro)
• Busca de mais terras para cultivo;
• Cruzadas;
• Surgimento das Monarquias Nacionais.
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• Retomada do comércio impulsiona o renascimento urbano;
• Crescimento das Cidades / Burgos (cidades muradas);
• Formação da Burguesia:

Ex Servo  Homem Livre  Burguês.
• Movimento comunal (séc XI-XIII): Libertação das cidades da autoridade 

dos senhores feudais.
• Cartas de Franquia (autonomia);
• Expansão do Artesanato: 

Oficinas Diversas;
Aumento da Oferta de Artesanato.



• Cidades italianas;
• Surgimento de rotas de comércio ligando o continente europeu;
• Cruzamento de rotas: feiras.

- Champanhe (FRA) e Flandres (BEL) 
• Retomada da moeda;
• Atividades de crédito e bancárias;
• Comércio em grande escala.
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• Movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa (Jerusalém), em

poder dos muçulmanos;

•Acomodação de excedentes populacionais;

•Busca de terras (nobreza0;

•Busca de aventura ou enriquecimento (pilhagem);

•Absolvição dos pecados ou cura de enfermidades;

•Interesse comercial (mercadores italianos);

•8 cruzadas oficiais e 2 extra oficiais;

•Fracasso militar.
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Foi a mais devastadora 
pandemia de que se teve 

notícia na história. Cerca de 
200 milhões de pessoas 

morreram na Europa.

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

A Peste Bubônica (século XIV)
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PESTE BUBÔNICA 
SÉCULO XIV

CORONAVÍRUS
SÉCULO XXI

ÁSIA / EUROPA ÁSIA  / MUNDO 

1346-1350 Final de 2019

Transmissão lenta Transmissão rápida

Quase 200 milhões de mortes 427.630

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.



A CRISE DO SÉCULO XVI

FOME
Escassez de recursos

EPIDEMIAS
Peste bubônica; peste negra

GUERRAS
Guerra dos Cem anos / revoltas 

ATENÇÃO:

9



10

Fatores
Crise do feudalismo:

↓ Poder local da nobreza feudal (senhores feudais);
 Revoltas dos servos.

Crescimento do Capitalismo:
Renascimento Comercial e Urbano;
↑ Burguesia.

Aliança entre o rei e a burguesia:
 Rei = formação do exército submeter a nobreza feudal;
 Burguesia = buscava o fim dos pedágios e a uniformização de pesos, medidas,
moedas e leis.



FIM DA IDADE MÉDIA 

- SÉC. VII e VIII: invasões de bárbaros e árabes;

- SÉC. XI – XIII: alvo das Cruzadas;

- SÉC.XI – XV: Formação das Monarquias Nacionais

- 1453: Queda de Constantinopla / Conquistados pelos Turcos Otomanos

(marco histórico que delimita oficialmente o fim da Idade Média e início da

Idade Moderna).
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CULTURAL MEDIEVAL

• Teocentrismo;
• Igreja – controle cultural;
• Rusticidade;
• Sec. XII – Universidades (renascimento 

comercial)
• Santo Agostinho ( Alta Idade Média ) 

- Filosofia Clássica + Cristianismo;
- Natureza humana é corrompida;
- Fé em Deus = Salvação.

• SÃO TOMÁS DE AQUINO 
(Escolástica) – BAIXA IDADE 
MÉDIA 

• Harmonia  entre razão e fé;
• Valorização do esforço 

humano;
• Livre arbítrio;
• Clero = orientador moral e 

espiritual;
• Liberdade de escolha = 

concepção da Igreja;
• Preço justo – condenação da 

usura.
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ASPECTOS CULTURAIS - UNIVERSIDADES

• O crescimento populacional e o desenvolvimento das atividades comerciais tornaram
indispensável o aparecimento do ensino leigo, voltado para as necessidades do
capitalismo;

• Origem das universidades = corporações de professores e alunos que se reuniam para
estudar;

• As principais universidades eram formadas por quatro faculdades: Artes, Direito,
Medicina e Teologia;

• O ensino era em latim;
• Principais universidades: Bolonha, Paris, Nápoles, Salermo, Oxford, Cambridge, Pádua e
Toulouse.



• ARQUITETURA
• ALTA IDADE MÉDIA : Romântica – construção maciça,

pesada, linhas simples, poucas janelas (ideia de segurança
e tranquilidade).
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• BAIXA IDADE MÉDIA: GÓTICA – Leveza, graciosidade,
vertical, grandes janelas, vitrais, luminosidade.


