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OBJETIVOS

Compreender os fatores que levaram a crise do feudalismo

Entender o impacto da peste negra sobre a população 
europeia.



• Você lembra o
que é o
feudalismo?

• Você lembra
quem eram os
servos?



• Você lembra o que é o feudalismo?

A palavra feudalismo vem de feudo que significa porção
de terra e refere-se a um sistema econômico e social
predominante na Idade Média onde a agricultura era a
principal atividade econômica.

• Você lembra quem eram os servos?
Os servos eram os camponeses (trabalhadores
medievais).



No século XIV uma grande 
epidemia que ficou 
conhecida como peste negra
devastou a Europa. Você já 
ouviu falar nessa doença? Por 
que ficou conhecida por esse 
nome?https://url.gratis/4mMfT. Acesso 16.03.2021

Ilustração dos cidadãos de Tournai (França) enterrando as 
vítimas da peste em 1353

https://url.gratis/4mMfT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tournai


CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir do ano de 2020 o mundo passou a conviver com
uma grande pandemia (SARS-COVID19) que já matou
milhares de pessoas. Ao longo da história a humanidade
conviveu com várias epidemias, muitas delas com impacto
de grandes proporções como a peste negra do século XIV.

Como será que as pessoas lidavam com as doenças no 
passado?



A EUROPA NO SÉCULO XIV

No início da Baixa Idade Média, com o renascimento
comercial e das cidades, a Europa prosperou embalada
pelo crescimento demográfico decorrente principalmente
de inovações tecnológicas na agricultura.

O começo do século XIV é o início de um período de crise,
marcado pela diminuição da produção de alimentos, fome,
doenças e revoltas camponesas.



FOME 

O aumento da população e as dificuldades de
abastecimento das cidades juntamente com mudanças
climáticas provocou, entre os anos 1315 e 1317, uma crise
de fome que matou milhares de pessoas na Europa.
Assim, pessoas subnutridas estavam mais suscetíveis a
doenças.

O século XIV é um século de crise



ATIVIDADE

Explique por que o século XIV é um século de crise?



RESOLVENDO JUNTOS

Por que o século XIV é um século de crise?
Por causa da diminuição da produção de alimentos, fome,
doenças e revoltas camponesas.



A PESTE NEGRA

A fome e as péssimas
condições de higiene
facilitaram uma terrível
epidemia conhecida como
Peste Negra que atingiu toda
a Europa e matou cerca de ⅓
da população.

Disseminação da 
peste no século XIV
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A PESTE NEGRA

• A grande peste era transmitida pelas
pulgas que picavam os ratos e, depois, as
pessoas.

• As pessoas contaminadas apresentam
erupções no corpo, calafrios, dores
generalizadas e confusão mental.

Como a sociedade medieval era
predominantemente cristã, a peste era
vista como um castigo divino mandado por
Deus para punir os pecadores. A grande peste em Londres no 

século XVII. Disponível em 

https://abre.ai/cxfu. Acesso 

12.04.2021

https://abre.ai/cxfu


A PESTE NEGRA

“[...] Na minha opinião, é no campo cultural que
as repercussões do choque são mais visíveis. O
macabro instala-se na literatura e na arte.
Propagam-se imagens trágicas, o tema do
esqueleto, da dança macabra. A morte está em
toda parte”. DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000 na pista de nossos medos. São

paulo: Editora Unesp, 1999. p.86-87.
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https://url.gratis/HTkui


ATIVIDADE
Por que o tema da morte se tornou tão comum na nas 
imagens, na literatura e na arte?



CORREÇÃO DA ATIVIDADE
Por que o tema da morte se tornou tão comum na nas 
imagens, na literatura e na arte?

Devido ao grande número de mortos, ao temor da peste 
e a forma como a sociedade lidava com a doença e a 
morte naquele contexto.



AS REVOLTAS CAMPONESAS
●As crises que ocorreram nesse

período provocaram uma
insatisfação generalizada na
população;

●Os nobres elevam o valor dos
tributos pagos pelos camponeses
como maneira de compensar suas
perdas;

●Esse cenário socioeconômico
conturbado gerou revoltas de
grupos de camponeses.

Representação de uma jacquerie presente em Crónicas de 
Jean Froissart.Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacquerie. Acesso 12.04.2021



AS REVOLTAS CAMPONESAS
Em 1358, na França, ocorrem revoltas camponesas que
foram denominadas como Jacquerie: camponeses
incendiavam castelos, mataram nobres e queimaram
documentos que os prendiam aos senhores. Em 1381, na
Inglaterra, ocorreu a Revolta de Watt Tyler: camponeses
liderados por Tyler exigiram o fim da servidão.
Essas revoltas serviram para enfraquecer a servidão na
Europa.



RETOMADA

O século XIV foi um período de crise. Foi marcado por
períodos de fome, doenças, guerras e revoltas
camponesas.
A peste negra foi uma epidemia de grandes proporções um
matou cerca de ⅓ da população europeia.
No contexto de fome e doenças revoltas contra a servidão
também ocorreram.
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