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Idade Média e seu Colapso 
 

Resumo 
 

Formação do Mundo Medieval 

A partir do século III, o Império Romano passou por intensas crises. As guerras de conquista não aconteciam 

desde o século II d.C e, com isso, a obtenção de novos escravos foi interrompida. Com a diminuição na 

quantidade de escravos, a disponibilidade dessa mão de obra no império começou a diminuir. Assim, esse 

processo afetou a economia romana e causou a diminuição de sua produtividade, provocando, 

consequentemente, um aumento no custo de vida em todo o império. Para agravar esse cenário, os altos 

gastos para manter suas extensas fronteiras protegidas, além de invasões de povos chamados de bárbaros, 

principalmente os germânicos, ajudaram a desestabilizar o Império. Ocorreram diversas tentativas de 

restabelecer a estabilidade, como a divisão do território em duas partes: Império Romano do Ocidente, com 

capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, visando melhorar a 

administração. 

No entanto, em meio às invasões ao Império Romano do Ocidente, houve um 

intenso processo de ruralização, com o objetivo de fugir e buscar proteção. Tal 

fato culminou na queda de Roma, em 476, marcando o fim da Idade Antiga e o 

início da Idade Média. Vale lembrar que essas invasões não foram todas 

agressivas, mas em muitos casos um processo de migração para o interior das 

fronteiras do então império, em busca de segurança e estabilidade.  Esse processo 

provocou uma pluralidade cultural que forneceu as bases para o feudalismo. 

 

A Idade Média e o feudalismo 

A Idade Média começou a se estruturar com a queda de Roma, quando começou a se desenvolver uma nova 

estrutura social, política e econômica, caracterizada por uma sociedade rural, descentralizada e estamental. 

O período durou mais de 1000 anos e pode ser dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nesse 

longo período se consolidou o que ficou conhecido como o feudalismo, modo de produção que associava 

elementos romanos e germânicos, como o teocentrismo, baseado na grande influência ideológica da Igreja 

Católica Apostólica e na descentralização política que acontecia nos últimos anos do império romano.  

No feudalismo, as relações políticas entre nobres eram baseadas 

no princípio da suserania e da vassalagem, no qual um nobre 

doava terras conquistadas por ele (suserano) a outro nobre 

(vassalo) em troca de fidelidade nos compromissos militares do 

suserano. Apesar da existência da figura do rei, seus poderes 

eram limitados, já que o poder estava descentralizado entre 

diversos senhores feudais. Essa relação era estabelecida através 

de uma cerimônia conhecida como homenagem, que era dividida 

em dois atos: o juramento e a investidura. Pelo ato de juramento, 

o vassalo anunciava sua lealdade e seus serviços, enquanto pela 

investidura, o senhor doava uma parte de suas terras ao vassalo, 

tudo realizado frente a testemunhas e normalmente selado com um 

beijo. Essas alianças entre diversos vassalos e suseranos construía uma rede de proteção entre os feudos 

na Idade Média que envolvia até mesmo os reis que, com o tempo, passaram a acumular cada vez mais 

vassalos ao seu redor. 

As relações de vassalagem 
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A economia feudal também ocorria de forma descentralizada, dentro de 

estruturas chamadas de feudos. Os feudos se baseavam na atividade 

agrícola, realizada pelos servos, e, em geral, eram autossuficientes, ou seja, 

produziam os principais produtos necessários à sobrevivência de seus 

habitantes, tendo pouca necessidade de troca entre os feudos. Isso gerou 

um desaquecimento do comércio e das atividades urbanas. A sociedade 

feudal se caracterizou por uma estrutura estamental. Os estamentos eram 

divididos entre os que guerreavam (nobreza), os que rezavam (clero) e os 

que trabalhavam (servos). A mobilidade social era quase inexistente, já 

que a posição ocupada era determinada pelo nascimento. 

Apesar de cada classe ter sua função, cada uma apresentava também as suas obrigações, no entanto, 

apenas os servos não possuíam privilégios, sendo condenados ao pagamento de diversos tributos e serviços 

para poderem produzir ou viver no feudo. Dentre os chamados impostos feudais, cobrados aos servos, 

podemos citar: talha, corveia, banalidade, tostão de Pedro e mão morta. 

Por parte da nobreza e dos senhores feudais, a principal obrigação que estes tinham era a de manter a 

segurança no feudo e garantir a estabilidade nas terras. Para isso, realizavam alianças com outros feudos e 

contratos de suserania e vassalagem para ampliar suas conexões, influências e poderes. Neste acordo, um 

nobre com maior influência doava um pequeno pedaço de terra para outro nobre de menor influência, 

normalmente o segundo filho de algum senhor, que não teria direito a grande herança (direito de 

primogenitura). Desta forma, o que doava a terra se tornava o suserano e prometia proteger aquele que 

recebeu, este, por sua vez, se tornava um vassalo, um cavaleiro do senhor, jurando lealdade, apoiando em 

guerras, protegendo o feudo, cobrando impostos e realizando serviços ao seu suserano.  

 

A Igreja Medieval 

As relações sociais e o modo de produção feudal foram características fundamentais da sociedade medieval, 

mas, não podemos compreender este período sem entendermos importância da influência da Igreja Católica 

neste mundo. A questão espiritual, desde a antiguidade, sempre se manifestou como característica essencial 

de diversas culturas e, no caso europeu, desde o fim do Império Romano, o cristianismo se tornava cada vez 

mais a grande influência religiosa da região.  

Com o período Carolíngio, como visto, a Igreja Católica passou a exercer mais do que um 

poder espiritual, pois adentrou definitivamente nas questões políticas dos reinos 

germânicos, passou a influenciar decisões, controlar a vida das pessoas e se tornou, 

enfim, uma grande proprietária de terras, fortemente vinculada à estrutura feudal. Assim, 

a Igreja Católica detinha um vasto poder sobre os calendários, as datas, as decisões 

políticas, as horas de trabalho e até mesmo os dias que poderiam ter batalhas e os dias 

santos.  

Dominando grande parte da Europa e se relacionando com as principais monarquias e nobrezas, a Igreja 

conseguiu se tornar a principal instituição do mundo e realizar obras faraônicas para constantemente 

reforçar o seu poder. Visto isso, durante a Idade Média, diversas igrejas de arquitetura gótica, mosteiros e 

abadias foram construídos pela Europa, sendo estes últimos importantes centros de cultura letrada. Nos 

mosteiros e nas abadias os monges preservavam textos antigos, traduziam livros estrangeiros, organizavam 

bibliotecas e escolas e guardavam artefatos considerados sagrados. 

 Muitos monges chegaram a abandonar a chamada “vida secular” (em contato com a terra, com as riquezas), 

para se dedicarem integralmente às regras do cristianismo, isolando-se em mosteiros e renunciando a todos 

os bens materiais, ficando conhecidos como o clero regular. 

A sociedade feudal: rígida 

hierarquização social 
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Por outro lado, o chamado clero secular, manteve-se ligado às riquezas possuídas pela Igreja Católica, à 

administração de terras e ao mundo material. Muitos monges acumularam vastas riquezas através das 

doações que recebiam de fiéis que buscavam perdão por seus pecados. Por volta do ano 1000 essa onda de 

doações se tornou ainda maior, visto que a crença na proximidade do fim do mundo desesperava muitos 

fiéis, que tentavam de tudo para conseguir o perdão. De fato, o apego de parte deste clero a tais bens 

materiais acabou gerando muitas críticas e denúncias por parte de fiéis que não concordavam com essa 

ostentação e, antes mesmo das grandes reformas protestantes. 

 

A Baixa Idade Média: colapso 

Apesar das invasões húngaras, árabes e vikings se manterem ao longo dos séculos IX e X, em comparação 

com as disputas territoriais do início da Alta Idade Média, a Europa vivia neste momento uma fase muito 

mais segura. As alianças realizadas entre os feudos e a proteção dos cavaleiros garantiu uma maior 

estabilidade para os senhores e servos. No entanto, a condição estável e a redução dos saques e invasões 

garantiram também um crescimento demográfico neste período. Este aumento da população proporcionou 

um inchaço dos feudos, que não conseguiu proporcionar alimentação para todas as pessoas e ainda 

precisava se esforçar cada vez mais para submeter tantos servos aos tributos e opressões.  

Apesar de inovações técnicas terem facilitado a produção agrícola neste período, como os moinhos 

hidráulicos, os arados de ferro e as técnicas de rotação de cultura, essas novidades foram insuficientes para 

garantir uma produção que atendesse as necessidades da população desses séculos. Este cenário, portanto, 

provocou um deslocamento de massas de camponeses e cavaleiros que, expulsos de suas terras, passaram 

a vagar entre feudos ou a vadiar em busca de trabalhos temporários e pequenos saques. Nessa conjuntura, 

apesar de muitos ainda vagarem pelos bosques e terras vazios, outros decidiram se aventurar nas antigas 

ruínas do Império Romano e reocupar as cidades abandonadas. 

Esse processo de crescimento demográfico e de êxodo marcou o início da Baixa Idade Média e deu origem 

ao que conhecemos como a crise do feudalismo. Tendo em vista esse cenário, que além da miséria europeia 

ainda contava com a expansão árabe, um movimento religioso com apoio da nobreza surgiu tentando 

conciliar soluções para os dois problemas. As chamadas cruzadas, portanto, tinham como objetivo 

reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém (dominada pelos turcos desde o século VII), expandir a fé cristã, 

penetrar novamente o catolicismo romano no Império Bizantino e, por fim, resolver o problema do 

crescimento demográfico e da miséria que se instalou na Europa. 

Assim, essa população miserável e os cavaleiros errantes que antes causavam problemas para nobres e 

para a Igreja, a partir de agora seriam a solução para outros problemas. Enfim, em 1095, o Papa Urbano II, 

em um discurso no Concílio de Clermont convocou os cristãos para as expedições rumo ao oriente, 

prometendo indulgência plena a todos que lutassem e morressem nesta “guerra santa”. Urbano II acabou 

reunindo nas marchas cruzadistas de poderosos reis a cavaleiros miseráveis, que buscavam uma 

oportunidade de melhorar suas vidas. 

Ainda que as cruzadas não tenham solucionado muitos desses problemas, sobretudo o 

da quantidade de miseráveis vagantes, ela acabou abrindo caminhos para outras 

questões. As marchas cruzadistas além de reconquistarem novos territórios, também 

foram fundamentais para a abertura de antigas rotas comerciais, dominadas pelos árabes, 

pelo estabelecimento de postos comerciais, que garantiram um ressurgimento das 

cidades e, enfim expandiram a fé cristã. Uma outra importante conquista das cruzadas 

também foi a retomada das rotas comerciais do mediterrâneo, dominada pelos 

muçulmanos desde o século VIII, isolando a Europa. As cruzadas, portanto, abriram caminhos para o acesso 

a importantes centros comerciais da região, como Veneza, Gênova e até mesmo Constantinopla. Visto isso, 

podemos perceber que as cruzadas foram fundamentais para desenvolver um processo que já se iniciava 

há anos na Europa, o de renascimento comercial e urbano. 
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Cansados das opressões feudais e sem perspectivas vagando em territórios isolados, muitos servos e 

camponeses se deslocaram para a vida nas pequenas cidades que se formavam, trabalhando como artesãos 

ou comerciantes e estimulando a realização de feiras e do comércio. Essa nova vida promoveu, enfim, a 

possibilidade de uma ascensão econômica para muitas pessoas que passaram a depender dessas 

atividades.  

Enfim, dois grandes polos comerciais, durante a Baixa Idade Média, estabeleceram-se na Europa, um na Itália 

com as ricas cidades mediterrâneas e o outro germânico, com a Liga Hanseática, no norte da atual Alemanha, 

controlando o comércio da região. A poderosa estrutura comercial que se estabeleceu possibilitou inclusive 

o enriquecimento de indivíduos, que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada, 

controlar rotas comerciais, dominar o mercado e, consequentemente, fortalecer uma nova classe que 

ascendia: a burguesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As rotas cruzadistas durante os séculos XI e XIII. Disponível em:  https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas 

 

O renascimento urbano e comercial propiciou uma mudança igualmente importante: o surgimento de ideais 

humanistas e antropocentristas que rondaram o continente europeu modificando a forma do homem de se 

relacionar com a natureza e com ele mesmo. Ambas as correntes de pensamento vão enfocar na figura do 

homem, na racionalidade e na sua relação com a natureza como centro dos estudos filosóficos, 

contrapondo-se diretamente com o ideal Teocêntrico - onde Deus era o centro do pensamento e das ações 

humanas – propagado pela Igreja Católica durante a Idade Média. 

A crescente insatisfação com as práticas religiosas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e 

acumulação excessiva de bens materiais, somado ao surgimento de novas escolas e universidades que 

promoviam uma renovação do ensino vai ser a base das reformas protestantes que se espalharam pela 

Europa no século XVI. Todas essas transformações demonstravam as contradições existentes do modo de 

produção feudalista e da forte dominação religiosa exercida pela Igreja. Além disso, a gradual modificação 

da área rural para a área urbana vai ocasionar um o afrouxamento das relações entre os senhores feudais e 

os camponeses.  Marcada pela monetarização da economia e pelo desenvolvimento de novas atividades 

comerciais, as relações feudais começam a entrar em declínio de acordo com o surgimento de uma nova 

realidade social, econômica e religiosa.  

 

 

 

 

 

 

https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas
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O outono da Idade Média 

Se a crença na chegada eminente do fim do mundo assolava os cristãos durante o ano 1000, a crise do 

século XIV representou para a Europa quase um apocalipse atrasado. Durante este século, a população 

europeia enfrentou não só as guerras que já estava acostumada, mas também sofreu com a fome causada 

pelas más colheitas e pelo fechamento de rotas comerciais por batalhas e, enfim, conheceu a chamada peste 

negra.   

Em 1315, intensas chuvas no noroeste da Europa dificultaram a produção agrícola da região, causando uma 

crise de abastecimento no continente. Para piorar, alguns anos depois os alimentos e produtos que 

atravessavam as novas rotas comerciais começaram a sofrer com o bloqueio dos caminhos ocasionado por 

batalhas, como a Guerra dos Cem anos, entre 1337 e 1453. Esse cenário caótico de más colheitas e bloqueio 

comercial acabou gerando a chamada grande fome do século XIV. 

Com a fome e as guerras assolando a maior parte da Europa, um novo problema também surgiu neste 

período para ampliar o número de mortos e devastar cerca de 1/3 da população europeia: a peste negra. Na 

época, com uma medicina incipiente e com poucos estudos sobre a questão, não havia medicamentos ou 

tratamentos eficazes contra a doença e nem mesmo uma informação exata sobre os motivos reais da peste 

negra, sendo genericamente associada à grande população de ratos que circulavam pelas cidades 

reocupadas. No entanto, a verdadeira causa da peste, descoberta graças aos estudos da microbiologia no 

século XIX, estaria nas pulgas que transmitiam a doença.  

Essa conjuntura de fome, doenças, guerras e mortes, somados à vida precária e submissa de servos no 

campo acabou sendo o estopim para diversas revoltas na Europa e, naturalmente, para 

o desgaste do próprio feudalismo. Não bastasse todo o infortúnio, os senhores feudais 

começam a aumentar o valor dos impostos sobre os camponeses a fim de suprir a 

diminuição de seus ganhos em decorrência da peste e da baixa produtividade. Um 

grande exemplo dessas revoltas que apavorou senhores feudais na Europa foi a 

chamada jacquerie, que estourou no norte da França em 1358. Cerca de 20 mil 

camponeses foram mortos pelo exército francês após se rebelarem contra as 

opressões sofridas e contra os problemas que abatiam a população local. Este 

movimento acabou dando o nome de jacqueries para diversas outras manifestações 

camponesas do período.  

Todo esse contexto vai gerar um clima de insegurança nos então senhores feudais, que começaram a se 

assustar com as constantes revoltas camponesas. Boa parte deles começam a gradualmente ceder o seu 

poder e sua fidelidade a figura do rei (sim, ele mesmo, aquele que quase não possuía poder político) com o 

intuito de proteger suas terras. Além disso, a ascensão da burguesia e o seu interesse na expansão comercial 

vai mostrar como o feudalismo havia entrado em colapso e que ele, na verdade, não dava mais conta das 

transformações da modernidade que ganhavam cada vez mais força na sociedade. 

E quais foram as consequências desse rolê histórico? Aguardem as cenas do próximo capítulo! 
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Exercícios 

 

1. O feudalismo, predominante na Europa desde o século V até o século XV, era um sistema 

fundamentalmente agrário que, entretanto, se caracterizava pela baixa produtividade e pela técnica 

rudimentar.  

Assinale a alternativa que apresenta os principais fatores determinantes dessa situação.  

a) A mão-de-obra escrava, mesmo com custo muito elevado, era utilizada em larga escala, mas, 

devido ao risco de rebeliões, não permitia o uso de instrumentos aperfeiçoados e de novas 

tecnologias.  

b) O regime de trabalho servil favorecia o aumento da produtividade agrícola, porém as constantes 

guerras, pestes e acidentes climáticos ocorridos na Europa nesse período acabaram por impedir 

o desenvolvimento do potencial produtivo desse sistema.  

c) Havia uma preocupação, especialmente por parte dos senhores de terras, com as inovações 

técnicas e a melhoria no processo de trabalho para o aumento da produtividade. Mas, devido à 

pouca escolaridade dos servos, estes acabavam não conseguindo utilizar tais inovações.  

d) O solo era arado superficialmente e as sementes eram de má qualidade. Além disso, devido ao 

sistema de três campos, um terço da terra estava sempre em repouso, o que evitava seu 

esgotamento, mas diminuía a produção global.  

e) Uma grande parte da colheita era destinada à Igreja, como forma de pagamento do dízimo, o que 

desestimulava senhores e camponeses a investirem no aumento da produtividade agrícola. 
 

2. (FUVEST 2020) Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da Encarnação do Filho de 

Deus, de 1348, quando, na mui excelsa cidade de Florença, (...) sobreveio a mortífera pestilência. (...) 

apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas 

inchações(...) chamava‐as o populacho de bubões (...). 
Giovanni Boccaccio, Decamerão. 

  A respeito da Peste Negra do século XIV, é correto afirmar: 

a) Provocou gravíssima queda demográfica, que afetou grande parte da produção econômica 
europeia.  

b) Originou‐se no Oriente, penetrou no continente europeu pelos portos e manteve‐se restrita à 
Península Itálica.  

c) Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de 
centralização política. 

d) Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato humano 
e, assim, o contágio. 

e) Estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como 
Segunda Cruzada. 
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3. (UNIFENAS 2017) A partir do século XI, as atividades comerciais tiveram grande impulso na Europa 

medieval, crescendo tanto o volume quanto a variedade de produtos negociados. São exemplos de 

alguns dos principais produtos do comércio: alimentos (grãos, vinhos, sal e peixe); vestuário (lã, linho, 

peles, couro e tintas); construção e transporte (pedras, madeiras, cavalos, cordas e velas); metalurgia 

(ourivesaria, armas e lâminas). 
(Atlas histórico mundial, 2007, p. 188) 

Durante o período citado, o principal eixo marítimo comercial era o 

a) Oceano Atlântico. 

b) Mar Egeu. 

c) Oceano Pacífico. 

d) Mar Mediterrâneo. 

e) Mar Negro. 

 
4. (ENEM PPL 2013) O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário   urbano livre, 

ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8,10,12,15 horas da sua 

vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de 

trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalista. 
MARX, K. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

 O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do 

sistema capitalista, devido às mudanças tecnossociais ligadas ao 

a) desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. 

b) aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio. 

c) desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho. 

d) aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão. 

e) desenvolvimento da produção urbana associada às relações servis de trabalho. 

 

5. (UEPA - 2013) Os camponeses franceses do século XIV eram conhecidos pelos nobres do reino pelo 

termo Jacques (que pode ser traduzido em português pelo nome “Tiago”), por ser este considerado 

como nome comum entre as camadas populares. As revoltas dos Jacques (ou Jacqueries), como 

ficaram conhecidas, estouraram no norte do Reino da França em 1358. Sua emergência no contexto 

de crise da Guerra dos Cem Anos (1337-1453) assumiu um sentido de contestação dos privilégios da 

nobreza rural e foi estimulada pelo/a: 

a) pilhagem das vilas camponesas promovidas por líderes militares aristocratas. 

b) terror implantado no campo pelos vilões, mobilizados pela conjuntura de guerra. 

c) aumento de taxas feudais e pelos saques de soldados espalhados pelos campos. 

d) desmonte da ordem social feudal por conta da guerra entre França e Inglaterra. 

e) fragilidade das forças militares da nobreza na repressão a levantes populares. 
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6. (UNICAMP SP/2015) - “Guerreiros a pé e cavaleiros fizeram um caminho através dos cadáveres. Mas 

tudo isso ainda era pouca coisa. Fomos ao Templo de Salomão, onde os sarracenos tinham o costume 

de celebrar seus cultos. O que se passou nestes lugares? Se dissermos a verdade, ultrapassaremos o 

limite do que é possível crer. Será suficiente dizer que, no Templo e no pórtico de Salomão, cavalgava-

se em sangue até os joelhos dos cavaleiros e até o arreio dos cavalos. Justo e admirável julgamento 

de Deus, que quis que este lugar recebesse o sangue daqueles que blasfemaram contra Ele durante 

tanto tempo.”  
Raymond d’Aguiller, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem. Disponível em: 

http://www.fordham.edu/halsall/source/raymondcde.asp#jerusalem2. Acessado em 01/10/2014.  

O texto acima se refere à Primeira Cruzada (1096- 1099). Responda às questões abaixo. 

a) Identifique um motivo econômico e um motivo político para o movimento das Cruzadas.  

b) Que grupo social liderou esse movimento e como o cronista citado identifica o apoio de Deus ao 

empreendimento cruzadístico? 

 

7. Conforme lembrou Marc Bloch, o recurso à “maquinaria” era apenas um meio de os monges se 
conservarem disponíveis para o mais importante, o essencial, quer dizer, o Opus Dei, a oração, a vida 
contemplativa. Longe de ser uma instalação corrente, o moinho era uma raridade, uma curiosidade, e 
a sua construção por monges passava, aos olhos contemporâneos, mais como prova de saber quase 
sobrenatural, quase traumatúrgico dos monges, do que como exemplo de sua habilidade técnica. (...) 
Este trabalho monástico tem, sobretudo, aspecto penitencial. É porque o trabalho manual se liga à 
queda, à maldição divina e à penitência, que os monges, penitentes profissionais, penitentes de 
vocação, penitentes por excelência, devem dar esse exemplo de mortificação.  

Jacques Le Goff. Para um novo conceito de Idade Média, 1993. 

a) Quem exercia o trabalho manual na Europa na Idade Média? Quais valores predominavam em 

relação ao trabalho manual?  

b) Cite um exemplo de valorização do trabalho manual na Idade Média europeia. 
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Gabarito 
 

1. D 

Isso gerava uma reduzida produção e oferta de alimentos. 

 

2. A 

A peste negra ocorreu em um momento onde a Europa estava assolada em fome e miséria. A doença 

devastou cerca de 1/3 da população do continente que durante o período não sabia exatamente como 

a doença era causada e não possuía a higienização necessária para combater o alastramento da 

doença. 

 

3. D 

As cruzadas foram uma das principais causas do renascimento comercial na região do Mar 

Mediterrâneo. A guerra de reconquista da Terra Santa – Jerusalém - proporcionou a abertura de antigas 

rotas comerciais, que consequentemente fizeram as cidades resurgirem.   

 

4. C 

A estrutura comercial que se estabeleceu com o resurgimento das cidades possibilitou o 

enriquecimento de indivíduos, que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada 

alterando as relações de trabalho característica do sistema feudal: a servidão. 

 

5. C 

O período da Baixa Idade Média marca o início de um processo de crise do feudalismo, marcado por 

uma conjuntura de insuficiência na produção de alimentos, de fome e do alastramento da peste negra. 

Ainda assim, a pressão sobre os camponeses continua com o aumento dos impostos para suprir as 

perdas da produtividade. É dentro desse contexto que diversas revoltas, conhecidas como jacqueries, 

eclodiram. 

 

6.  

a) Dentre as motivações econômicas para as cruzadas, podemos citar a busca por novas terras com a 

reconquista de territórios dominados pelos muçulmanos e pelos árabes, assim como a abertura de 

novas rotas comerciais, principalmente no Mar Mediterrâneo. Na questão política, as cruzadas 

poderiam garantir o fortalecimento de reis e nobres que embarcaram nas marchas e até mesmo 

enfraquecer a Igreja Católica Ortodoxa com o fortalecimento do Papa.  

b) O grupo social que liderou o movimento foi a nobreza, visto que grandes cruzadas foram lideradas 

por reis, duques e condes que buscavam conquistar novas terras e ampliar suas influências. 

Segundo o cronista, o apoio de divino estaria na vontade de Deus em punir e derramar o “sangue 

daqueles que blasfemaram contra Ele durante tanto tempo”. 

7.  

a) Os camponeses. “O trabalho manual se liga à queda, à maldição divina e à penitência”.  

b) As corporações de ofício. 

 

 


