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Unidade 1 – Crise do Feudalismo 

2. Renascimento Comercial e Urbano 

    Como vimos nas aulas anteriores, o sistema feudal contribuiu e muito para o processo de 

ruralização, enfraquecendo assim as cidades. Mas com o passar do tempo os Burgos e a 

intensificação do comercio enfraqueceram o feudo. A partir do século XI, esse comércio foi 

intensificado pelas rotas comerciais com o oriente (Constantinopla). Se organizando assim o 

comércio, feiras medievais e as cruzadas como fatores que determinaram este renascimento 

urbano e comercial.   

Europa Ocidental a partir do século XI 

  A passagem da Alta idade Média para a Baixa Idade Média foi marcada por uma série de 

mudanças na Europa. Após a onda de invasões bárbaras entre os séculos VIII e X, teve início um 

período de paz e de maior estabilidade. Nessa nova situação, houve um crescimento da 

população e principalmente a 

partir do ano 1000, começaram 

a ocorrer diversas 

transformações sociais, 

políticas e culturais. 

  O crescimento da população 

foi possibilitado por mudanças 

nos métodos de produção, 

como a rotação trienal de 

culturas, que aumentaram a 

oferta de alimentos. O 

desmatamento e a drenagem dos pântanos também permitiram aumentar a área cultivada. 

Outras Inovações técnicas 

  Além da rotação trienal de culturas houve várias inovações técnicas que contribuíram para o 

aumento na oferta de alimentos. 

• A substituição do arado romano, que penetrava superficialmente o solo, pela charrua, 

um arado munido de uma lâmina de metal que podia revolver mais profundamente o 

solo, possibilitando o aumento da produção agrícola. 

• Substituição do boi pelo cavalo para puxar o arado. O uso do cavalo mais forte e mais 

rápido que o boi, tornou mais ágil o trabalho de arar os campos de cultivo. 

• A melhoria no sistema de atrelagem dos animais. Isso foi possível com a substituição do 

garrote, que ficava preso ao pescoço do animal, pela cólera de espaduas, que 

concentrava a força de tração no peito do animal, aumentando sua eficiência.  

• Difusão dos moinhos movidos pela água ou pelo vento. Com a utilização desses 

moinhos, houve um aumento na oferta de farinhas de cereais, melhorando a qualidade 

da alimentação. 

Transformações na espiritualidade medieval 

  Além das mudanças sociais e econômicas, 

nessa época também ocorreram várias 

transformações culturais. A espiritualidade foi se 

modificando e, a partir do século XII, as pessoas 

passaram a ter maior consciência de sua 

religiosidade, deixando de reproduzir o 

comportamento religioso ensinado pela igreja. 

Essa mudança se refletiu também na arquitetura 

das igrejas, com a predominância do estilo 

gótico sobre o estilo românico.   



 

 

Atividades 

1. Explique com suas palavras o que era a rotação trienal de culturas. 

 

 

 

 

 

 

2. Cite exemplos de inovações técnicas que possibilitaram mudanças nos métodos de produção, 

por volta do ano 1000. Escolha uma dessas inovações e escreva sobre ela. 

 

 

 

 

 

As Cruzadas 

  No final do século XI, os cristãos da Europa organizaram expedições militares para reconquistar 

dos turcos a “Terra Santa” (nome dado à Palestina ou cidade de Jerusalém, pois acredita-se que 

foi lá que Jesus Cristo viveu. Além dos cristãos, a cidade de Jerusalém é sagrada para judeus e 

muçulmanos). 

  Porém, além das questões religiosas, outros fatores impulsionaram as Cruzadas. A produção 

de alimentos cresceu, as condições de saúde melhoraram e o crescimento populacional se 

intensificou trazendo novos desequilíbrios como: os feudos muito povoados, jovens cavaleiros 

sem terra (os filhos mais jovens), bandos de desocupados e bandidos perambulando pelas 

estradas. 

O motivo alegado pelo papa Urbano II para convocar a Primeira Cruzada, em 1095, era expulsar 

os turcos que haviam conquistado a Palestina e dificultado as peregrinações dos cristãos aos 

lugares onde Jesus Cristo viveu. Nasciam as Cruzadas. Os cavaleiros tinham além da fé, outros 

motivos para participar dessas expedições: o gosto pela guerra, a busca da glória e a 

possibilidade de fazer fortuna tomando as riquezas dos muçulmanos. Para o papa, as cruzadas 

era uma forma de demonstrar seu prestigio e autoridade junto aos fiéis. 

  Na primeira cruzada, os cristãos conquistaram a Palestina. Mas os turcos anos depois, 

recuperaram seus domínios. Outras sete cruzadas se sucederam até o século XIII. Todas foram 

derrotadas. Os ideais religiosos foram desaparecendo: na quarta expedição (1202-1204), seus 

guerreiros, mais interessados nas riquezas orientais, saquearam Constantinopla, uma cidade 

cristã. 

 

 

 

 

 

 

 



Consequências das Cruzadas 

  Apesar de não terem atingido seus objetivos, as cruzadas tiveram consequências marcantes na 

sociedade europeia. Elas contribuíram para intensificar as atividades comerciais na Europa. Os 

europeus passaram a consumir vários produtos orientais, principalmente as especiarias, como 

cravo, canela, gengibre, pimenta do reino e outros. 

 
  Além disso, a navegação pelo mar Mediterrâneo, que era controlada pelos árabes passou a ser 

realizada pelos mercadores europeus. Com o aumento do comercio, as cidades europeias 

cresceram e muitos comerciantes europeus enriqueceram. Todos esses fatores contribuíram 

para enfraquecer o poder dos nobres e desestruturar o sistema feudal.      

As cidades medievais    

  Com o crescimento populacional houve também uma revitalização no comercio e um aumento 

no numero de pessoas que viviam nas cidades. 

  A partir do século XI, à medida que as guerras e os conflitos diminuíam em toda a Europa, teve 

um período de prosperidade que se estendeu até o século XIV. Esse período foi marcado pelo 

crescimento populacional, aumento da produção agrícola e pelo crescimento do numero de 

moradores nas cidades. A produção artesanal cresceu, com muitos artesãos trabalhando na 

produção de tecidos de lã, ferramentas, joias, sapatos e objetos de madeira. 

  O aumento da produção agrícola e a grande produção artesanal possibilitaram um 

revigoramento das atividades comerciais. O excedente agrícola e os produtos artesanais eram 

então comercializados entre os feudos e também com os povos de outros continentes. 

As corporações de ofício ou Guildas 

  Nas cidades, havia diversas corporações de oficio, também chamadas de guildas, que era 

associações de artesãos que exerciam a mesma profissão. Existiam entre outras, as corporações 

de pintores, de ferreiros, de carpinteiros e de boticários (antigo farmacêutico, pessoa que 

preparava e vendia medicamentos). Esses profissionais se agrupavam em corporações para 

defender seus interesses, como preços de compra e venda ou a padronização da qualidade de 

seus produtos. 

  Além disso, essas associações tinham funções cooperativistas (que agrega a ação de pessoas a 

fim de atingir um objetivo único) e religiosas, uma vez que organizavam a construção de escolas 

primarias ou de capelas nos locais onde atuavam. Inaugurando assim uma nova forma de 

organização do trabalho. 

Cambistas e Banqueiros 

   Ao longo das rotas comerciais, geralmente, formavam-se feiras e mercados. Neles 

comerciantes e mercadores se encontraram periodicamente para oferecer suas mercadorias. 

Esses mercados e feiras possibilitavam a circulação de muitos produtos de várias regiões e 

também promoviam um intenso intercâmbio cultural. 

  Nas feiras, os mercadores se deparavam com uma diversidade de moedas vindas de lugares 

diferentes. Para resolver esse problema, surgiram os cambistas. Eles facilitavam as negociações 

tocando as moedas conforme a necessidade do comerciante. Como pagamento do serviço 

prestado, os cambistas ficavam com uma parte das moedas trocadas. 

  A medida que surgiam novas necessidades, os banqueiros passaram a oferecer também 

serviços de depósitos: comerciante depositava seu dinheiro no banco e podia resgatá-lo a 

qualquer momento, evitando os riscos de carregar altas quantias de dinheiro em suas viagens 

de negócios. Além disso, os banqueiros passaram a emprestar dinheiro cobrando juros.   

 

LEMBRANDO: todas estas mudanças sociais e econômicas que ocorreram neste período, foi 

determinada pela emergência de uma classe social originária dos Burgos, que será chamada de 

Burguesia, que inicialmente ocupará uma posição social intermediária.   



 

  

Atividades 

1. Que motivos impulsionaram as Cruzadas? Quais foram as suas consequências? 

 

 

 

 

 

2. O que eram as corporações de ofício? 

 

 

 

 

 

 

3. Explique com suas palavras qual era o contexto histórico que possibilitou o surgimento dos 

Cambistas? 

 

 

 

 

 


