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3. Crise do Sistema Feudal 

  Crise do século XIV 
     A expansão das relações comerciais e o crescimento das cidades geravam uma pressão crescente 

sobre os camponeses, cujo trabalho assegurava a alimentação das populações urbanas e a renda para a 

nobreza consumir os produtos de luxo e as especiarias. 

      Essa pressão fez com que a expansão agrícola continuasse por todo o século XIII com a derrubada 

de florestas, até que se atingiu um ponto de desequilíbrio ecológico desastroso. Assim, no século XIV, as 

dificuldades crescentes com a produção de alimentos provocadas por tempestades e longas secas, 

associadas as mudanças de temperatura desencadearam diminuição da oferta de alimentos, bem como a 

alta de seus preços e do custo de vida. 

   

  Uma doença se espalha: a peste bubônica 

    A escassez prolongada de alimentos enfraquecia a população e, por isso, muitas doenças se 

transformavam em verdadeiras epidemias. Nenhuma, entretanto, causou uma mortalidade tão alta e um 

horror tão grande quanto a peste bubônica, também conhecida como peste negra, que em poucos anos 

causou a morte de mais de um terço da população europeia – na época estimada em 60 milhões. 

    A peste bubônica era desconhecida na Europa, até que, em 1347, navios genoveses vindos do mar 

Negro levaram ao continente ratos com pulgas infectadas pela doença. Seu nome se deve a aparência 

dos doentes: ela provoca 

inchaços (bulbos do tamanho 

de uma laranja) em certas 

partes do corpo, com uma 

coloração escura e um cheiro 

terrível.  

    A transmissão ocorria 

principalmente de duas 

maneiras: pela picada da 

pulga do rato, que matava 

em três ou quatro semanas, 

e por via aérea que matava 

em cerca de três ou quatro 

dias. Não é de admirar que, 

em um clima de grande 

descontrole e com a peste 

sendo vista como castigo de 

Deus, ao ocorrer a noticia de 

contagio numa residência, os 

vizinhos pregassem portas e 

janelas – impedindo que todos que ali viviam pudesse sair. Naturalmente, isso causava o problema do 

enterro dos mortos, cujos corpos atraiam mais animais, pulgas e, consequentemente, produziam mais 

vítimas. 

 

   A Igreja Católica no século XIV 
   Para as pessoas da época, foi Deus quem dividiu a sociedade entre os que rezam, os que lutam e os 

que trabalham. Diziam que as desigualdades sociais e todos os acontecimentos eram vontade divina. 

Acreditavam também que o sofrimento e as doenças eram resultado do pecado. Os homens da igreja 

aconselhavam às pessoas a ter paciência e humildade. Lembravam aos fiéis que os sofrimentos eram 

passageiros e que o importante era a vida eterna e a salvação da alma. 

     



A Idade Média (Século V ao XV) foi marcada por grande religiosidade. Na primeira metade desse período, 

a principal preocupação da Igreja na Europa foi a conversão dos povos germânicos, chamados de 

“bárbaros”. Costumes e valores bárbaros misturaram-se aos cristãos, como o uso de amuletos. 

Inicialmente a autoridade do Papa foi contestada, nem todos padres e bispos aceitaram o celibato.  

(Ler apostila páginas: 171e 172).  

 

   Guerra dos Cem anos 
  A guerra também teve um papel central na crise. Entre 1337 e 1452, durante a Guerra dos Cem anos (na 

realidade 116 anos), houve milhares de mortes em decorrência do conflito. A guerra foi provocada pelas 

disputas entre as nobrezas inglesa e francesa pelo território francês. Com a morte do rei francês Carlos 

IV, que não tinha filhos, a sucessão foi reivindicada pelo parente mais próximo, Eduardo III, rei da 

Inglaterra. Como a nobreza francesa se negava a entregar a coroa a ele, temendo que suas terras lhe 

fossem retiradas para serem entregues aos ingleses, o monarca inglês iniciou uma guerra a fim de fazer 

valer os seus direitos.  

    O estopim da Guerra foi a disputa pela região de Flandres, importante centro comercial e produtor de 

tecidos, localizada em território francês.   

Entretanto a guerra estendeu-se por várias gerações, até que os ingleses fossem finalmente expulsos do 

território francês. 

    Um elemento fundamental da Guerra dos Cem Anos eram as fortalezas amuralhadas, as quais por 

assegurarem o domínio sobre vastas regiões, foram habilmente ocupadas pelos ingleses nas primeiras 

décadas do conflito. Os franceses só conseguiram eliminar essa vantagem e retornar as fortalezas graças 

a uma invenção chinesa que iria revolucionar a arte militar: a pólvora. Com ela, surgiram aos canhões e a 

possibilidade de se porem abaixo as muralhas que protegiam as fortalezas.  

 

    Rebeliões Camponesas 

   A altíssima mortalidade europeia no século XIV não se devia apenas a fome e à peste negra, mas 

também foi causada por rebeliões de camponeses por um longo conflito envolvendo franceses e ingleses: 

a Guerra dos Cem Anos. As rebeliões camponesas foram provocadas pela superexploração que os servos 

estavam submetidos, porque, quanto maior a escassez de produtos, mais taxas os senhores feudais 

impunham e menos alimentos sobravam aos camponeses – que fugiam ou se rebelavam atacando seus 

senhores. 

   A mais sangrenta dessas revoltas ocorreu nos arredores de Paris, em 1358, e ficou conhecida como 

Jacquerie. Oprimidos e indignados com sua condição, milhares de camponeses invadiram as 

propriedades da nobreza e massacraram muitos senhores feudais. O resultado dessas revoltas incluiu a 

violenta repressão e a morte dos rebelados e, em alguns casos, a negociação de mais liberdade e redução 

de taxas – sob pena de os camponeses fugirem e a situação de escassez ficar ainda pior por falta de mão 

de obra. 

 

   Crise e transformação 

   No fim do século XIV, a situação na Europa era muito diferente daquela descrita anteriormente como 

redução da população, cidades semiabandonadas, famílias nobres extintas pela peste e pela guerra, 

criticas a Igreja pela incapacidade de encontrar soluções para os problemas. Enfim a Europa encontrava-

se em severa crise, portanto um momento propicio a grandes transformações que deram início ao mundo 

moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 



1.                                                          As cidades e a saúde pública 

Um dos graves problemas das cidades medievais era a higiene pública. Era comum as pessoas a jogarem 

pelas janelas lixo, dejetos, água suja e óleo queimado. Os animais viviam soltos nas ruas comendo lixo e 

se transformavam em transmissores de doenças. O mau cheiro de alguns locais das cidades era 

insuportável e, para piorar as chuvas arrastavam para os rios e nascentes boa parte do lixo, contaminado 

pelas águas. Essa era uma das causas principais das frequentes epidemias que matavam tanta gente no 

passado.    

 

a. Hoje em dia, centenas de anos depois, você acha que a questão do lixo foi resolvida? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

b. Elabore um pequeno texto comparando a Peste Negra com a pandemia Covid–19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Na tela O triunfo da morte, o artista Pieter Bruegel, o Velho retratou a peste bubônica, que entre 1347 e 

1351 dizimou um terço da população europeia. Observe os detalhes da obra com atenção e depois 

responda ao que se pede. 

 
 

Na pintura, pessoas de diferentes grupos socias (nobres, clérigos, camponeses, etc.) são atacadas pelo 

exército de esqueletos. O que a pintura transmite com essas imagens? 

   

 

 

 

 

 

 

 

3. Por que ocorreram tantas rebeliões camponesas durante o século XIV? Explique as que ocorreram na 

Inglaterra (veja na apostila página 175) e a francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explique a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) e identifique as duas monarquias envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 


