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Aperfeiçoamento técnico

Aumento da produção

➢ Fim das invasões e ataques 

– século XI

➢ Decréscimo das guerras

➢ Aumento das colheitas

➢ Crescimento demográfico

➢ Marginalização da 

população

➢ Servos – economia de 

consumo

O novo equilíbrio europeu



Alguns exemplos:

1. Charrua

2. Sistema de rotação trienal

3. Atrelamento do 

cavalo pelo peito 

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. 

História: sociedade e 

cidadania. São Paulo: FTD, 

2009. p. 94.



TABELA DEMOGRÁFICA DA EUROPA 
MEDIEVAL

Ano 950: 20.000.000 HABITANTES.

PORTUGAL 2011: 10.705.724

Ano 1050: 46.000.000 HABITANTES.

ESPANHA 2011: 46.754.784

Ano 1200: 61.000.0000 HABITANTES.

ITÁLIA 2011: 60.600.00

Ano 1300: 73.000.000 HABITANTES.

ALEMANHA 2011: 81.471.834



As Cruzadas - causas

 Insegurança no mundo medieval;

 Crescimento demográfico;

 Caminhos mais movimentados: Roma (morada

do Papa) – buscar perdão;

 Peregrinação de Paris a Santiago de

Compostela (restos mortais do apóstolo Tiago);

 Ao convocar as Cruzadas o Papa Urbano II

atinge todos os cavaleiros sem terra,

marginalizados na ordem feudal – defender

uma causa justa e a possibilidade de obter

terras.



a) Expedições militares que combateram os

muçulmanos e buscaram recuperar a Terra Santa

(Jerusalém, na Palestina).

b) Motivos do Papa e da Igreja Católica:

prestígio, autoridade junto aos fiéis, retomada de

Jerusalém.

c) Motivos dos cavaleiros: fé, indulgência

(perdão dos pecados), gosto pela guerra, glória,

fazer fortuna tomando as riquezas dos muçulmanos.

d) Motivações econômicas: possibilidade de

contato com o Oriente – Constantinopla – apoio

dos comerciantes de Gênova e Veneza.



Disponível em: <http://blogoutrosolhos.blogspot.com.br/2010/11/cruzada-dialogo-sobre-santidade.html>. Acesso em: 19 

fev. 2013



No Concílio de Clemont, em 1905, o papa Urbano II fez essa

aclamação.

“A todos os que partirem e morrerem no caminho, em

terra ou mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos,

será concedida a remissão [perdão] dos pecados. Quem

combatam os infiéis [...]. Que sejam doravante cavaleiros de

Cristo os que não eram senão ladrões. Que lutem agora contra

os bárbaros os que se batiam contra seus irmãos e seus pais.

A terra que habitam é pequena e miserável para tão grande

população, mas no território sagrado do Oriente há extensões

de onde jorram leite e mel. Tomai o caminho do Santo

Sepulcro, arrebatai aquela terra da raça perversa e submetei-a

a vós mesmos.”

RODRIGUES, Joelza Ester Domingues. História em documento: imagem e texto, 7º ano. São Paulo: FTD, 

2009. p.  107





MAPAS DO CONFLITO

Nº 1



Consequências

 As Cruzadas fracassaram em retomar

Jerusalém pelos cristãos;

 Críticas à Igreja e avanço dos turcos para

Constantinopla;

 Religiosa: o ideal cruzadístico – combate dos

infiéis e expansão da fé se expandiu.

 Econômica: A passagem do Mar

Mediterrâneo em direção ao Oriente –

expansão das rotas marítimas.

 Estímulo ao renascimento comercial.



A questão do Outro

 As Cruzadas 

ajudaram na definição 

de uma identidade 

europeia cristã.

 A ideia de uma 

Guerra Santa foi 

reforçada no mundo 

islâmico, como 

reação à violência 

praticada pelos 

cristãos.

Expansão da intolerância


