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As Cruzadas e o renascimento comercial da Europa 

durante a Baixa Idade Média 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 14 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é analisar o que foram as Cruzadas e seu papel na 

retomada do desenvolvimento comercial da sociedade medieval. Será explorada também a 

importância estratégica da conquista do acesso ao Mediterrâneo e de portos em Constantinopla para 

o estreitamento das relações e do intercâmbio com o Oriente, fator determinante para o renascimento 

do comércio europeu. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o que foram as Cruzadas e a sua importância para as transformações sociais, 
culturais e econômicas da Europa na Baixa Idade Média. 

• Reconhecer as motivações que influenciaram diferentes grupos sociais a participar das 
Cruzadas ao Oriente. 

• Compreender a importância do mar Mediterrâneo no intercâmbio comercial entre a 
Europa e o Oriente. 

• Trabalhar com os alunos a leitura cartográfica. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

O Mediterrâneo como espaço de 
interação entre as sociedades da 
Europa, da África e do Oriente 
Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas 
no Mediterrâneo e seu significado. 

O papel da religião cristã, dos 
mosteiros e da cultura na Idade 
Média 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de 
organização social no período medieval. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – As Cruzadas e a transformação da Europa 

Duração: 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em fileiras 

Recursos e/ou material necessário: quadro, giz, projetor de imagens e mapa-múndi 

Material de referência:  

• Mapa das cruzadas. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRUZADAS-es.svg>. Acesso em: 

21 jun. 2018. 

Para iniciar esta sequência didática e levantar os conhecimentos prévios da turma, pergunte 

aos alunos o que eles sabem sobre as Cruzadas que ocorreram durante a Baixa Idade Média europeia 

(período que corresponde aos séculos XI e XV). Com o apoio de mapas, realize uma aula expositiva 

explicando o movimento cruzadista, quais regiões foram alvo de interesses dos europeus e que 

transformações ocorreram na Europa a partir delas, ressaltando especialmente a maneira como elas 

contribuíram para uma retomada do comércio na Europa. 

Explique os antecedentes das Cruzadas, entre eles o contexto de aumento populacional cuja 

demanda não era atendida pela produção feudal. Se, em um primeiro momento, senhores feudais 

cediam terras e proteção para pessoas que se ofereciam para serem servas, durante a Baixa Idade 

Média muitos senhores passaram a expulsar servos de suas propriedades, uma vez que, além do 

crescimento populacional, técnicas agrícolas foram sendo aprimoradas, demandando menor 

quantidade de mão de obra na produção. Dessa forma, foi se constituindo um grande contingente de 

pessoas às margens da organização social feudal vivendo em situação de miséria. 

Além disso, relembre os alunos da influência do clero durante a Idade Média e de sua 

articulação com reinos europeus que buscavam se fortalecer. Os interesses do clero estavam 

relacionados à ampliação da influência da Igreja católica no Oriente e em combater os “infiéis”, no 

caso os povos muçulmanos, tendo como principal objetivo a conquista de Jerusalém, local onde Cristo 

teria sido crucificado e enterrado. Reis patrocinaram essas campanhas militares com o interesse de 

ampliar os domínios do seu reino e fortalecer os seus Estados por meio do intercâmbio com os 

produtos e mercados do Oriente. Muitas pessoas, servos e despossuídos dentro da sociedade medieval 

foram atraídas a participar das Cruzadas pela possibilidade, alimentada pelos discursos de religiosos, 

de buscar a salvação da alma e redimir seus pecados e de enriquecer e conseguir a sua porção de terra. 

Utilize o mapa-múndi como um recurso pedagógico para mostrar as rotas percorridas pelos 

cruzados. Peça que os alunos observem e comparem essas rotas. Explique que, ao longo das Cruzadas, 

realizadas em um intervalo de quase dois séculos, entre os séculos XI e XIII, aquele que era considerado 

o principal objetivo para a Igreja católica, o domínio de Jerusalém, acabou não sendo concretizado.  

Ainda trabalhando com o mapa, peça que analisem com mais atenção a rota feita pela Quarta 

Cruzada, que parte de Veneza, na península Itálica, rumo a Constantinopla, capital do Império 

Bizantino, cuja religião oficial era o cristianismo ortodoxo e era um importante centro comercial da 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRUZADAS-es.svg
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época. Após a vitória dos cruzados nessa empreitada, foi estabelecido um entreposto comercial em 

Constantinopla, criando um intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente. Mais do que pelo objetivo 

religioso, essa Cruzada foi fundamental para o reaquecimento do comércio na Europa, já que facilitou 

a entrada de mercadorias que eram valorizadas pelos europeus, como as chamadas especiarias 

(açúcar, canela, pimenta, entre outros). Essa mudança na dinâmica de um mercado que antes era 

inteiramente dominado e controlado pelos povos do Oriente promoveu também uma mudança na 

dinâmica da então sociedade feudal.  

Conclua a aula explicando que essa transformação e dinamização da economia europeia, a 

constituição de novos polos urbanos e o maior intercâmbio com a cultura oriental foram as 

consequências mais impactantes das Cruzadas, uma vez que o objetivo simbólico de conquista de 

Jerusalém acabou não sendo concretizado. Anuncie que, na aula seguinte, será explorado como essa 

nova dinâmica econômica e comercial promoveu significativas transformações urbanas na Europa. 

 

Aula 2 – Entendendo o renascimento comercial europeu e as transformações 

na paisagem urbana 

Duração: 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados nas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para o 

quadro e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: projetor de imagens ou mapa-múndi e impressão de mapas mudos da atual divisão 

política da Europa 

Material de referência:  

• Feiras Medievais. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm>.  

Acesso em: 20 jun. 2018. 

• Renascimento comercial na Europa medieval. Disponível em: <https://historiadomundo.uol.com.br/idade-

media/renascimento-comercial-europa.htm>.  Acesso em: 20 jun. 2018. 

• Mapa político da Europa. Disponível em: <www.freemapviewer.com/en/map/Map-Europe_362.html>. Acesso 

em: 20 jun. 2018. 

• Mapa político da Europa livre. Disponível em: <http://d-maps.com/carte.php?num_car=2232&lang=pt>. Acesso 

em: 20 jun. 2018. 

Para aproximar os alunos do tema desta aula, pergunte a eles quais as imagens que lhes vêm 

à cabeça quando pensam em uma feira. Pergunte o que é possível encontrar em uma feira, o que 

motiva as pessoas a frequentá-la. Pergunte também quais são os tipos de feira que eles conhecem e 

se já foram em alguma. 

Aproveite as respostas e os relatos dos alunos para retomar a discussão feita na aula anterior 

sobre a retomada do comércio na Europa motivada pelo trânsito de mercadorias vindas do Oriente. 

Entre as transformações que ocorreram, podem ser abordadas a substituição do escambo – prática 

recorrente no feudalismo, uma vez que eram limitadas as transações comerciais – pelas transações 

comerciais mediadas pelo pagamento em moedas; os feudos foram se transformando e deixando a 

condição de isolamento com a constituição de novas rotas comerciais dentro do continente e o 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm
https://historiadomundo.uol.com.br/idade-media/renascimento-comercial-europa.htm
https://historiadomundo.uol.com.br/idade-media/renascimento-comercial-europa.htm
www.freemapviewer.com/en/map/Map-Europe_362.html
http://d-maps.com/carte.php?num_car=2232&lang=pt
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reaquecimento comercial promoveu também a criação de novos polos urbanos, os burgos, núcleos 

urbanos amuralhados que foram se constituindo nas cercanias dos castelos onde ficavam situados os 

feudos, que ajudavam também a garantir a segurança do burgo.  

Explique que foi nesse contexto que surgiram e se desenvolveram as feiras medievais, lugares 

destinados à comercialização de produtos diversos, assim como de oferta de serviços realizados por 

artesãos. Esses locais atraíram grandes contingentes populacionais, entre eles pessoas que haviam 

sido expulsas ou abandonaram os feudos. As feiras eram organizadas nos burgos em áreas 

consideradas estratégicas, como o cruzamento de rotas comerciais, ou em cidades próximas a portos, 

o que ajudava no escoamento das mercadorias.  

Realize a projeção de um mapa político da Europa utilizando o material indicado – caso não 

seja possível fazer a projeção, trabalhe com um mapa-múndi disponível na escola – e mostre a 

localização das cidades italianas de Veneza e Gênova, que detinham o controle da rota marítima para 

o Oriente pelo mar Mediterrâneo. Peça, em seguida, aos alunos que se atentem à localização das 

cidades de Gênova e Veneza e, com base na leitura que fazem do mapa, digam quais fatores 

geográficos explicariam o fato de mercadores genoveses e venezianos obterem o controle do mercado 

e o monopólio do comércio com o Oriente.  

Pergunte a eles se identificam de que modo era feito esse deslocamento até o Oriente. Após 

ouvir as respostas dos alunos, explique mais detalhadamente a exploração do mar Mediterrâneo pelos 

mercadores italianos e ressalte também a importância assumida pelo Mediterrâneo na integração de 

povos e culturas bastante distintos, fazendo a conexão entre o continente europeu, o norte da África 

(onde estão situados os atuais estados de Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito) e o Oriente Médio. 

Foi a partir de Veneza e Gênova que se constituiu uma complexa rede mercantil que possibilitou o 

abastecimento de diversas partes do continente europeu com os produtos e mercadorias provenientes 

do Oriente.  

Como proposta de atividade a ser realizada para a aula seguinte, entregue a cada um dos 

alunos um mapa mudo que apresente a atual divisão política da Europa sem fazer a referência ao nome 

dos países e mares. Oriente os alunos a pesquisar outros mapas e peça a eles que sinalizem no que 

receberam a localização de lugares importantes para o contexto histórico do Renascimento comercial 

e urbano da Baixa Idade Média. Pode-se também orientá-los a colorir e identificar os atuais Estados 

europeus, respeitando os limites geográficos já presentes no mapa. Com o propósito de trabalhar os 

conteúdos analisados nessas aulas, eles poderão também sinalizar aspectos como: 

• as rotas por onde passaram as Cruzadas; 

• cidades que foram alvo das Cruzadas, como Constantinopla e Jerusalém; 

• a localização das cidades de Veneza e Gênova e do mar Mediterrâneo; 

• cidades europeias onde eram realizadas as feiras medievais. 
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Por ser um tema que vai demandar o conhecimento de representações cartográficas, é 

recomendável a realização de um trabalho interdisciplinar que contribua na orientação dos alunos 

sobre a importância do uso de cores e da criação de símbolos e legendas que facilitem a identificação 

das diferentes informações representadas no mapa. Anuncie que, na aula seguinte, os alunos vão 

realizar a apresentação dos seus trabalhos, que serão expostos em um mural. 

 

Aula 3 – Reconstituindo as Cruzadas e o comércio medieval 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: dispostos em círculo, para que seja realizada uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: fita adesiva, papel kraft e pincel atômico 

Peça os alunos que se organizem em círculo para a realização de uma roda de conversa, na 

qual eles vão apresentar os seus trabalhos e compartilhar impressões sobre a realização da atividade.  

Em seguida, peça a cada um dos alunos que apresente o mapa realizado e como ficaram as 

sinalizações e representações dos locais e rotas importantes para o contexto das Cruzadas e 

Renascimento comercial e urbano da Europa na Baixa Idade Média. Peça aos alunos que expliquem o 

processo de pesquisa e elaboração do mapa, além de destacar o aspecto que acharam mais 

interessante na pesquisa realizada. 

Após a realização das apresentações, proponha um debate final no qual a turma fará uma 

avaliação da atividade comentando as dificuldades encontradas no processo de pesquisa e construção 

do mapa. Os alunos deverão dizer ainda quais os principais aprendizados que tiveram ao longo dessa 

sequência didática sobre as Cruzadas e o Renascimento comercial e urbano da Europa na Baixa Idade 

Média.  

Ajude os alunos na preparação do mural que vai reunir e expor os mapas feitos por eles, 

afixando-os em um local que seja de fácil visualização por todos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• compreende o que foram as Cruzadas e como elas influenciaram as transformações 
políticas, sociais, culturais e econômicas na Europa durante a Baixa Idade Média; 

• entende o interesse de diferentes grupos sociais que participaram das Cruzadas; 

• entende o processo de retomada comercial e urbana que ocorreu na Baixa Idade Média, 
assim como o processo de formação dos burgos; 
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• entende qual era a finalidade das feiras durante a Baixa Idade Média; 

• compreende e realiza a atividade proposta, sinalizando corretamente no mapa os locais 
que foram referências importantes nas Cruzadas e na retomada do comércio e processo 
de urbanização da Europa. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. De acordo com os interesses da Igreja católica, qual era o principal objetivo das Cruzadas realizadas 
durante a Baixa Idade Média? 

2. Quais cidades italianas estabeleceram entrepostos comerciais em diferentes partes do norte da 
África e do Oriente e tiveram o monopólio do comércio por meio do mar Mediterrâneo? 

a) Gênova e Veneza. 

b) Florença e Roma. 

c) Flandres e Champanha. 

d) Lisboa e Barcelona. 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que os interesses da Igreja estavam relacionados à ampliação 
de sua influência sobre o Oriente e ao combate aos “infiéis” muçulmanos, tendo como principal 
objetivo simbólico a conquista de Jerusalém, local considerado sagrado pelos católicos, onde Cristo 
teria sido crucificado e enterrado. 

2. Alternativa correta: a. 


