
ATIVIDADE DO GRUPO 1 

 

1) Faça uma leitura do texto e debata as questões propostas, registrando-as em seu 

caderno.  

 

       A “Peste Negra” e as Revoltas Camponesas 

 

 França, 1358. Durante cerca de um mês, milhares de camponeses travaram uma 

sangrenta revolta contra os nobres. Armados de facões, bastões e tudo mais que pudesse 

servir como arma, os jacqueries – ou “homens simples” como eram chamados – 

insurgiram-se contra a exploração da nobreza senhorial que aumentara sobremaneira na 

última década, marcada pela peste, fome e pela guerra.  

Aproximadamente entre 1347 e 1353, a “Peste Negra” – nome pelo qual ficou 

conhecida a peste bubônica, septicêmica ou pneumônica no século XIV – se alastrou 

pela Europa, chegando a alcançar a Ásia, causando a morte de 75 a 200 milhões de 

pessoas. No caso da França, que também se envolveu na Guerra dos Cem Anos (1337-

1453) contra a Inglaterra, a escalada mortal foi ainda maior, trazendo fome, morte e 

miséria principalmente entre as camadas mais pobres da população. Oprimidos pela alta 

dos impostos, pelo confisco dos seus bens e pelo aumento da exploração sob o seu 

trabalho, os camponeses iniciaram uma revolta sangrenta. Menos de três décadas 

depois, em 1381, uma revolta camponesa de grandes proporções também varreu a 

Inglaterra, chegando a alcançar Londres. Em ambos os casos, a repressão da nobreza 

contra os revoltosos foi violenta e os seus principais líderes foram perseguidos em 

executados. O temor causado pelas Revoltas Camponesas, fez com que os nobres se 

articulassem e começassem a desenhar o Estado Absolutista, que dominou o cenário 

político europeu entre os séculos XVI e XVIII.    

 

 
Os jacques são massacrados em Meaux., 1358  
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Questões: 

1) Vocês consideram que “Peste Negra” tem alguma relação com as revoltas 

camponesas ocorridas no século XIV? Justifique. 

2) Vocês consideraram que as Revoltas Camponesas do século XIV foram vitoriosas? 

Justifique.   

3) No período medieval, era comum associar à escuridão à morte e às trevas e a luz à 

bondade e à salvação. O termo “Peste Negra”, no entanto, passou a ser usado apenas no 

século XVIII, para se referir à pandemia que assolou a Europa no século XIV. Hoje, a 

utilização desse termo é questionada. Por que afirmamos isso?     

2) Trabalhando com fontes históricas. 

 

         

Fontes das imagens: 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/j/jacquerie.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacquerie 

 

Com base no que você leu, faça uma breve descrição das suas imagens e crie uma 

legenda para as mesmas.  
 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/j/jacquerie.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacquerie

