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O renascimento comercial e urbano 

A intensificação do comércio com o Oriente despertou nos europeus o gosto pelas especiarias (pimenta, cravo, açúcar, canela etc.). 

Outros produtos típicos, como marfim, perfumes, tecidos e tapeçarias, também se tornaram desejados. Por serem raros e caros, muitas vezes 

eram utilizados como moeda.  

 

As especiarias eram obtidas em entrepostos no Egito, na Síria e em Constantinopla, e esse comércio se tornou monopólio das cidades 

da Península Itálica.  

 

O escambo, muito praticado até então, foi, pouco a pouco, substituído por trocas comerciais feitas com o dinheiro. Com isso, ganhou 

impulso a cunhagem de moedas, e o relacionamento entre feudos, vilarejos e pequenas cidade ficou cada vez mais intenso.  

 

Os novos núcleos urbanos formados nesse período eram cercados por muralhas e foram denominados burgos, centros de desenvol-

vimento do comércio e do artesanato. Alguns desses núcleos surgiram em torno das antigas vilas medievais ou cidades romanas. Outros se 

formaram gradualmente e sem planejamento em pontos “estratégicos”, como no cruzamento de rotas comerciais ou locais de feiras tradicio-

nais, nas margens de rios ou, ainda, próximos a abadias e a castelos que pudessem lhes oferecer proteção contra possíveis assaltantes. No 

cruzamento das rotas, surgiram as feiras, onde esses produtos eram vendidos. Entre as mais importantes desse período, destacam-se as feiras 

de Champagne e de Flandres, na França. 

 

As pessoas que viviam nos burgos e se dedicavam às atividades comerciais passaram a ser chamadas de burgueses. Esse grupo de 

pessoas vai dar origem a uma nova camada da sociedade: a burguesia. Com o crescimento do comércio, tornou-se possível que servos deixas-

sem suas obrigações servis e se tornassem comerciantes, havendo, portanto, uma mobilidade social durante a baixa Idade Média.  

 
Veja o vídeo disponível no link abaixo: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gtQPdnSjVbo&t=177s&ab_channel=Hist%C3%B3riaR%C3%A1pida 
 

Os interesses da burguesia e o fortalecimento das monarquias 
O renascimento comercial fez com que o padrão de riqueza deixasse de ser exclusivamente a posse de terras e passasse a ser o acú-

mulo de moedas de metais, que eram utilizadas nas trocas por mercadorias. Dessa forma, a burguesia tinha interesse em medidas que facili-

tassem o comércio e que libertassem os burgos da influência dos senhores feudais. Era importante para os burgueses que a nobreza feudal 

deixasse de determinar impostos, padrões de medidas e leis que variavam de um feudo para o outro, uma vez que essas variações tornavam 

as relações comerciais menos lucrativas e mais difíceis. Durante a baixa Idade Média, os tributos passaram a ser pagos em moedas, o que ge-

rou o enriquecimento dos reis, que deixaram de depender da relação de suserania e vassalagem para formar seus exércitos. Com moedas, os 

reis podiam contratar soldados e formar um exército mercenário permanente. Isso permitia o controle do território e o rei passou a unificar 

as leis, o sistema de pesos e medidas, a língua e os impostos. Alguns senhores aceitavam que as obrigações servis fossem pagas em moedas, 

ocasionando a libertação de servos, que passavam a se dedicar ao comércio. Nesse processo, os diversos senhores feudais foram perdendo 

poder político e militar, mas mantiveram seus privilégios. A Igreja também permaneceu desobrigada de pagar tributos. Já os burgueses, 

mesmo pagando tributos ao rei, se beneficiaram das medidas que facilitaram o comércio.  

 
Veja o vídeo disponível no link abaixo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xWzE_eU_Ybk&list=PL9ZCuefoPMWPyjhtAkB7LTIbMfouQ4Uiq&index=2&t=1s&ab_channel=Hist

%C3%B3riaR%C3%A1pida 

 

A centralização da monarquia inglesa 
O processo de centralização monárquico inglês passou por uma forte transformação quando, em 1066, a coroa inglesa deixou de ser 

dos anglo-saxões e passou para os normandos chefiados por Guilherme, o conquistador. Isso representou a chegada ao trono inglês de uma 
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nobreza relativamente subordinada à coroa francesa. Durante os governos de reis normando na Inglaterra, os barões, proprietários de terras, 

foram sendo submetidos ao poder real e viram sua autoridade de nobres ser enfraquecida pela concentração de poderes nas mãos dos reis. 

Essas tensões também se davam entre a burguesia, já que, com o passar dos anos, a monarquia inglesa cobrava cada vez mais impostos para 

garantir seu poder frente aos barões e financiar conflitos armados como as Cruzadas.  

Nesse contexto, enquanto o rei Ricardo Coração de Leão (1189-1199) se ausentou para lutar nas Cruzadas, seu irmão João (sem terra) 

aumentou sucessivamente os impostos para custear guerras. Com a morte de Ricardo, João I assumiu o trono e confiscou terras da Igreja, cri-

ou novos tributos e começou a governar sem a participação da nobreza nas decisões políticas, perdendo o apoio político dos barões em rela-

ção às suas medidas. Assim, um grupo de nobres se reuniu e forçou o rei a assinar a Magna Carta, documento que restringia a autoridade real 

e limitava os poderes do rei ao cumprimento das leis.  

 
Veja o vídeo disponível no link abaixo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkrqIvHykog 
 

 
A Guerra dos Cem Anos 

 
Disputas territoriais e uma questão dinástica fizeram com que a Inglaterra e a França se envolvessem num longo con-

flito que ficou conhecido como a Guerra dos Cem Anos (1337-1453).  
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Os ingleses tiveram vantagem militar por um longo período, mas a França reagiu quando conseguiu o apoio de 
seus camponeses, liderados pela jovem Joana d’Arc, que dizia ter recebido de Deus a missão de conduzir a França à vitória. 
Joana atraiu milhares de seguidores e passou a acompanhar o exército francês motivando o unificando os combatentes ou-
trora revoltosos.  

Alternando derrotas e vitórias por décadas, o exército francês conseguiu expulsar os ingleses, vencendo a guerra 
em 1453.  

 

Veja o vídeo disponível no link abaixo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5R_bdK026Qk&ab_channel=VIDEOTECA 
 

Guerra das Duas Rosas 
Pouco tempo após perder a guerra contra a França, em 1455, a Inglaterra se viu em conflitos internos pela sucessão ao trono após a 

morte de Henrique VI. As famílias Lancaster e York passaram a disputar a coroa inglesa.   

 

Veja o vídeo disponível no link abaixo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EuvHRp9aHOs&ab_channel=Nerdologia 
 

A crise do século XIV 
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Durante todo o século XIV, a Europa foi marcada por revoltas camponesas, guerras, baixa produção agrícola e escas-
sez de alimentos, que resultaram em diversas mortes, ocasionando uma diminuição significativa da população europeia.  
Veja o vídeo disponível no link abaixo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sLFQKWBR1oA&t=160s&ab_channel=MultiRio 
 

O comércio ultramarino 
As viagens marítimas comerciais do século XV, juntamente com o crescimento das cidades 

e o surgimento de novos grupos sociais, fizeram com que o feudalismo fosse gradativamente subs-

tituído pelo capitalismo comercial, baseado no comércio e na expansão marítima para a conquista 

e exploração de novas terras.  

 

Renascimento Cultural  
Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna ocorreram transformações no pensamento dos europeus. 

Essas transformações foram chamadas de Renascimento Cultural. Os renascentistas criticavam os valores medievais, ba-
seados na Igreja Católica, e se inspiraram na cultura greco-romana. 

Apesar de criticarem as bases da Idade Média, algumas telas sofreram influência do período, como a obscuridade. 
Além disso, povos como os árabes contribuíram massivamente na cultura clássica do Renascimento. 

Características do Renascimento Cultural 

 Antropocentrismo: via, ao invés de Deus, o homem como centro de tudo. 
 Perfeição: percebida nas obras, a busca da representação idêntica à realidade era uma das características do Re-

nascimento. 
 Naturalismo: estudo aprofundado da natureza e a representação dela nas obras. 
 Hedonismo: deixa-se as privações cristãs de lado e engrandece prazeres terrenos. 
 Individualismo: o homem se torna um ser que critica e passa a ser responsável por suas atitudes. 
 Racionalismo: razão humana como centro das explicações. O empirismo era fortemente utilizado. 

Além disso, sabe-se que não seria capaz de produzir tamanhas obras sem apoio econômico. Dessa maneira, a Igreja 
Católica – buscando instruir seus devotos – e a burguesia promoveram o financiamento dessa produção, ficando conheci-
dos como mecenato. Com isso, a cultura renascentista ficou segregada para os grupos sociais favorecidos economicamente. 
É sabido, também, que o principal disseminador dos ideais renascentistas foi a criação da imprensa por Gutenberg. Isso 
se dá pois sem a divulgação em massa das características e pensamentos do renascimento cultural, não seria possível atin-
gir grande parcela da população. 

Era notório que a Igreja Católica disseminava algumas ideias que foram desmistificadas na época. Como exemplo dis-
so, tem-se o geocentrismo defendido pelo clero. No entanto, essas ideias perderam forças quando Nicolau Copérni-

co e Galileu Galilei, através de observação e experiências, apresentaram a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, o 
heliocentrismo. Por irem contra os dogmas da Igreja, muitas personalidades foram perseguidas e mortas pela inquisição. 
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Bons estudos! 

 


