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OBJETIVO

Compreender os motivos que levaram a  Guerra dos Cem 
anos (1337-1453)



•Você sabe quem era
o grupo social que
fazia a guerra na Idade
Média?

•Você sabe como
eram as guerras
medievais?

Disponível em: encurtador.com.br/gKZ02. Acesso 27.03.2021

CONHECIMENTO PRÉVIO



• Você sabe quem era o grupo social que fazia a guerra na

Idade Média?

Era a nobreza com destaque para os cavaleiros

• Você sabe como eram as guerras medievais?

Marcada pelo uso da cavalaria, de arqueiros, do uso de

cercos, de máquinas de guerras como catapultas,

torres e pontes elevadiças.

CONHECIMENTO PRÉVIO



PROBLEMATIZAÇÃO

Você conhece a arma da imagem

ao lado? Sabe pra que serve? Essa

é uma arma que foi muito usada

em guerras da Baixa Idade Média

como a Guerra dos Cem anos.

https://url.gratis/n7yGR Acesso 16.03.2021

Bestas de garrucha, em exibição no 
museu de Estrasburgo



Atualmente vários países têm datas que

rememoram a morte de um personagem

importante da história. No Brasil isso ocorre

em 21 de abril (morte de Tiradentes) já na

França em 30 de maio (data de morte de

Joana d’Arc, uma camponesa que viveu no

início do século XV e que é considerada

padroeira da França).

PROBLEMATIZAÇÃO

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_d’Arc#/media/Ficheiro:Orléans_Jeanne_
d'Arc_place_du_Martroi.jpg Acesso em 02.08.2021



A GUERRA DOS CEM ANOS 1337-1453

A Guerra dos Cem Anos foi uma série de conflitos entre

França e Inglaterra entre os anos de 1337 e 1453. Foi um

processo extremamente longo e danoso para dois reinos

que acabaram em entrar em colapso econômico. A Guerra

se estendeu por 116 anos mas foi interrompida várias

vezes por meio de acordos e também por causa da Grande

peste.



RAZÕES DA GUERRA

Entre as principais razões da guerra está a disputa pela rica

região de Flandres (parte da atual Bélgica) e a pretensão do rei

da Inglaterra Eduardo III também ser o rei da França. Esse foi

um conflito tipicamente medieval com disputas de títulos e

senhorios pela nobreza.

Você se lembra qual era a principal função da nobreza?



ATIVIDADE

Quais elementos da imagens evidenciam que a Guerra dos 
Cem anos foi uma guerra típica medieval?

Batalha em uma ponte sobre o rio 
Sena (Paris). Fonte: BOULOS JR, 
Alfredo. História: sociedade & 
cidadania. São Paulo: FTD, 2019. P. 
57.



CORREÇÃO DA ATIVIDADE

A Guerra dos Cem Anos foi um exemplo típico de guerra

medieval; um conflito no interior da nobreza por títulos e

senhorios. Na imagem observa-se a presença de

arqueiros e os guerreiros vestidos com armaduras e

portando armas típicas das guerras medievais.



O DESENROLAR DA GUERRA

A maior parte da guerra contou

com a vitória dos ingleses que

chegaram a ocupar importantes

territórios franceses. Uma das

mais importantes vitórias dos

ingleses foi a batalha de

Azincourt (1415).

Batalha de Azincourt 1415. 
https://url.gratis/U8Lwh  Acesso 16.03.2021



A REAÇÃO FRANCESA

Poucos anos após a batalha de

Azincourt (1415) o rei francês Carlos

VII lidera uma reação contra os

ingleses e consegue recuperar Paris. É

nesse contexto que aparece a

lendária Joana d’Arc.

Coroação de Carlos VII, em Reim em 1429. Obra de Eugene Lenepveu (1819-1898). Disponível em https://abre.ai/cxtF. Acesso 
13.04.2021



JOANA D’ARC

Joana d’arc foi uma camponesa que

dizia receber vozes dos céus. Depois de

passar por vários testes, conseguiu

convencer o rei de que estava

predestinada a libertar a França do

domínio inglês.

Já imaginou uma mulher liderando 
um exército naquela época?



A REAÇÃO FRANCESA

Sob o comando de Joana d’arc o

exército francês obteve vitórias

importantes como a batalha de

Orleans em 1429.

Joana caiu prisioneira em uma batalha

e julgada como bruxa. Foi queimada

viva aos 19 anos de idade.
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Joana d'Arc na folgueira em Rouen 
(Panthéon de Paris, 1886-1890).



O FIM DA GUERRA

A guerra acabou oficialmente em 1453 com a vitória dos 

franceses com muitas consequências, entre elas:

● Ruína de muitos nobres e declínio de seu poder militar;

● Ascensão dos arqueiros e advento das armas de fogo;

● Despovoamento de campos;

● No campo político fortalecimento do poder do 

monarca.



ATIVIDADE

Analise a imagem ao lado e escreva

um parágrafo de cerca de 3 ou 4 linhas

destacando os elementos militares e o

papel de Joana d’Arc.

Joana d’arc na batalha de Orleans, pintura 
de Jules Eugène Lepneuve 1866-1890.
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CORREÇÃO

Joana está ao centro da imagem
segurando um estandarte após uma
vitória sobre os ingleses. Todos os
soldados se curvam diante dela em
reverência.
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RETOMADA

❏ A Guerra dos Cem Anos (1337-1453) foi um conflito entre

França e Inglaterra pela posse do trono francês.

❏ Foi um período longo com várias interrupções.

❏ Nesse conflito destaca-se o papel de Joana d’Arc uma

camponesa que liderou o exército francês em importantes

vitórias.

❏ A guerra terminou com a vitória da França.
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