
Baixa Idade Média 
Transformações na produção feudal 

 O crescimento das cidades e da 

economia; 

 As Cruzadas; 

 A Peste Negra; 

 Revoltas camponesas; 

 A Guerra dos Cem Anos; 

 Os interesses da burguesia mercantil. 
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O crescimento das cidades e da 
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O crescimento das cidades e da 

economia: continuação 
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O crescimento das cidades e da 

economia: continuação 

 Comércio de longa distância; 

 

 Feiras e caravanas de comerciantes; 

 

 Novas atividades comerciais e 
manufatureiras; 

 

 Choque entre visões de mundo: 

Senhores feudais x burgueses 
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As Cruzadas 
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Consequências da CRUZADAS 

para o Ocidente 

 Crescimento do comércio; 

 

 Fortalecimento do poder real; 

 

 Redescoberta das obras greco-romanas; 

 

 Ampliação da influência cultural islâmica; 

 

 “Reabertura” do Mediterrâneo. 
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A crise do feudalismo 
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Respostas à crise do feudalismo 
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Colapso do feudalismo 

1 

• Ascensão da burguesia 

• Decadência da nobreza 

2 
• Ambas não tinham força para impor sua 

hegemonia 

3 

• Necessidade do Rei: garantia de 
privilégios e interesses 

• Centralização do poder 
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A centralização do poder 

 

 REI - centralizava o poder com recur$os da 
burguesia e o apoio político da nobreza; 

 

 BURGUESIA - apoiou o Rei visando a unificação 
de leis, moeda, pesos e medidas e impostos, 
atitudes que favoreciam o comércio; 

 

 NOBREZA - apoiou o Rei para se proteger de 
revoltas populares e manter suas terras e 
privilégios. 
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