
 

 

Capítulo 3- Mudanças na Europa feudal 

(MOMENTO EXERCÍCIO) 

 

1. O feudalismo marcou profundamente a Idade Média. 

Quais são as principais características do feudalismo? 

Explique-as.  

 

2. Explique as relações de suserania e vassalagem. 

 

 

3. Desenhe a pirâmide da sociedade feudal e caracterize 

cada grupo social.  

 

4. Quais foram as principais mudanças na Europa feudal no 

momento da transição da Alta Idade Média para a Baixa 

Idade Média? 

 

 

5. Por que a partir do século XI a agricultura cresceu 

significativamente na Europa feudal? Explique. 

 

6. Quais foram as principais inovações técnicas introduzidas 

na Europa feudal? Quais foram seus impactos? 

 

 

7. Explique como ocorreu o “Renascimento comercial e 

urbano” e suas consequências.  

 

8. O que foram as Cruzadas? Cite suas causas e 

consequências.  

 

 

9. Como a Igreja Católica estruturava o seu poder durante a 

Idade Média? Explique.  
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10. O Renascimento comercial e urbano gerou profundas 

transformações na Europa Ocidental. Explique cada uma 

dessas “invenções”.  

a) Burguesia; 

b) Feiras; 

c) Banco; 

d) Corporações de ofício; 

e) Cartas de franquia. 

 
 

GABARITO 

1) Feudalismo é o sistema político, econômico e social surgido na Alta Idade 

Média a partir da fusão/mistura da cultura romana e germânica. As 

principais características do feudalismo são: 
a) a Descentralização ou fragmentação política: não havia mais nenhuma 

autoridade centralizada, isto é, cada senhor feudal tinha o seu próprio 
feudal; 

b) a Agricultura de subsistência: a base da economia feudal. 
c) Relações de suserania e vassalagem: uma relação de interdependência 

entre nobres em que o suserano doava um pedaço de terra em troca de 
apoio militar. 

d) Relações de servidão: uma relação de dependência dos servos em relação 
aos nobres. Os camponeses e servos deveriam trabalhar para os nobres 

em troca de moradia, alimentação e proteção. 
e) a sociedade estamental: a sociedade era rigidamente hierarquizada e 

dividida de acordo com o seu lugar de nascimento. Era formada por: clero 
(os que oram), nobreza (os que lutam) e servos e camponeses (os que 

trabalham). 

f) Teocentrismo: a sociedade era extremamente religiosa; eles acreditavam 
que Deus estava acima de tudo e de todos. Por isso, a Igreja era a 

instituição mais poderosa do período. 
 

2) As relações de suserania e vassalagem era uma relação de 
interdependência que ocorria entre nobres, e eram representadas pelo 

compromisso de fidelidade e que implicava direitos e obrigações 

recíprocas.  Os nobres doavam as terras (suserano) em troca de proteção 
e apoio militar (vassalo). É importante lembrar que aqueles tempos eram 

marcados por inúmeros conflitos e guerras, o que exigia alianças políticas 
e vassalos para a proteção de suas terras (feudos). 

 
 

3) A sociedade feudal pode ser representada pela seguinte pirâmide social.  



 

A sociedade feudal se caracterizava por ser uma sociedade estamental, 

ou seja, uma estrutura social fixa hierarquizada, controlada pelo senhor 

feudal  e que estava dividida em estamentos. O indivíduo tinha o seu 

lugar social de acordo com o seu nascimento e praticamente não tinha 

mobilidade social. Os estamentos representavam os grupos sociais e 

estavam divididos em três grupos sociais.  

 Clero: representava a camada relacionada com o sagrado, ou seja, 

aqueles que rezavam e fortaleciam a religião católica (papas, bispos, 
cardeais, monges, abades e padres). Em suma, era a classe detentora do 

poder da Igreja (a mais poderosa instituição feudal) e aquela que sabia 
ler e escrever (função intelectual e religiosa).  

 Nobreza: os nobres eram os guerreiros/cavaleiros, aqueles que lutavam, 

responsáveis pela proteção do feudo (função militar).  
 Servos e camponeses: aqueles que trabalhavam nos feudos (produção 

de alimentos e construções) em troca de habitação, comida e proteção 
(função produtiva). 

 
4) A transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média é marcada 

por uma série de inovações técnicas, e consequentemente, uma 
expansão das áreas cultiváveis e da agricultura, o que gera uma maior 

produção de alimentos e maiores trocas comerciais. Além disso, este 
período é marcado por um grande crescimento demográfico 

(populacional), comercial e urbano (desenvolvimento das cidades). A 
feira medieval era um grande símbolo destas mudanças.  
 

5) A agricultura cresceu significativamente a partir do século XI por conta 

das inovações técnicas, da expansão das áreas de cultivo e do 

crescimento da oferta de mão-de-obra.  

 

https://www.todamateria.com.br/sociedade-estamental/


6) A Europa feudal foi marcada por diversas inovações técnicas. 

Destacamos as seguintes: 

a) a charrua com o arado de metal: melhorou a resistência e a fertilidade 

dos solos; 

b) uso do cavalo como animal de tração e o modo de atrelar o arreio ao 

cavalo para puxar o arado: isso melhora a eficiência e velocidade da 

produção; 

c) a rotação trienal do plantio: se consistia no rodízio das áreas de cultivo; 

isso fez com que o solo se desgastasse menos, perdendo menos 

nutrientes.  

d) Nova tecnologia para a drenagem dos pântanos e lagos, o que ampliou 

as áreas de cultivo; 

e) a difusão de moinhos à base de vento ou de água: o que melhorou a 

qualidade, quantidade e velocidade da moagem dos grãos. 

7) O renascimento comercial e urbano teve seu início na Europa e foi 

consequência direta das Cruzadas. Naquela época, Gênova e Veneza 

eram as principais cidades portuárias e foram elas que impulsionaram as 

atividades comerciais na Europa. Por terem o controle sobre o 

Mediterrâneo, eram as responsáveis pelo fornecimento de especiarias 

vindas do Oriente. Esse processo teve um resultado tão bom que 

alavancou, juntamente com a produção agrícola, o desenvolvimento e o 

crescimento das feiras-livres. O grande fluxo que esse comércio 

proporcionava, facilitou o surgimento e a estruturação de novas rotas que 

ligavam as cidades aos pontos de comércio. Cidades estas, que cresciam 

e se desenvolviam economicamente. Dentre as transformações geradas 

pelo Renascimento comercial e urbano destacamos: 

a) a ampliação das rotas comerciais e do estabelecimento de feiras 
anuais, que atraíam inúmeros comerciantes interessados na venda e 

troca de produtos. Isso motivou o uso de moedas e gerou o surgimento 
de cambistas (banqueiros); 

b) o êxodo rural: muitas pessoas (camponeses) deixavam o campo e se 

deslocavam para as cidades em busca de melhores condições de vida e 
de trabalho no comércio ou no artesanato. 

c) o crescimento demográfico e o aumento da produtividade que 
intensificaram o comércio;  

d) as Cruzadas reabriram as rotas de comércios dos europeus com o 
oriente, e isso intensificou o comércio entre a Europa e o Oriente;  

e) o revigoramento de cidades e o surgimento de novas cidades 
(chamadas de burgos). 

f) o surgimento e fortalecimento de um novo grupo social: a burguesia 
(comerciantes e artesãos).  



g) com a riqueza gerada pelo comércio, a burguesia conquistou sua 
autonomia, principalmente comprando do senhor feudal local a 

independência da cidade (carta de franquia).  

 

8) As principais causas e consequências das Cruzadas são as seguintes:  
a) Causas: 

- a proibição da entrada de cristãos em Jerusalém (Terra Santa) para 
realizar as suas peregrinações pelos muçulmanos;  

- impedir o avanço do Islamismo e reconquistas Jerusalém (a Terra 
Santa); 

- a expansão da fé cristã (cristianismo) e do poder da Igreja Católica; 
- o crescimento demográfico exigia a canalização de excedente 

populacional europeu para outras áreas; 
- a conquista de novas terras pelos nobres (expansão territorial); 

- muitos mercadores apoiaram as Cruzadas com o desejo da reabertura 

do Mar Mediterrâneo ao comércio com o Oriente; 
-  

b) Consequências:  
- fracasso dos cristãos no campo militar; 

- expansão europeia para além de suas fronteiras; 
- conquista de novas terras pelos nobres europeus; 

- a reabertura do Mar Mediterrâneo ao comércio com o Oriente; 
- os interesses materiais foram sobrepostos aos interesses da fé; 

- o fortalecimento de alguns reis e a crise do sistema feudal.  

 

9) A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Idade Média por 

diversos fatores. Ela estruturava o seu poder em uma conjugação de 

poderes, isto é, poder econômico (maior proprietária de terras) + poder 

político + poder militar + poder religioso/espiritual + poder cultural. Isto 

é, a Igreja se utilizava da justificativa da fé para manter sua hegemonia 

numa sociedade altamente marcada pela religiosidade.  

10) 

a) Burguesia: O Renascimento Comercial surge a partir da expansão do 

comércio. A expansão comercial foi intensificada pela expansão 

ultramarina dos séculos XV e XVI, as Cruzadas e também pela abertura 

do Mar Mediterrâneo. Tudo isso possibilitou ampliar as relações 

comerciais, bem como desenvolver o comércio interno das cidades, 

impulsionadas pelas feiras. De tal modo, o surgimento das cidades foi um 

fator importante para a formação da burguesia. A burguesia é formada 

por mercadores e camponeses que viviam nos “burgos”, os burgueses. 

 

b) Feiras: A partir do renascimento comercial e urbano no século XI, 

começou na Europa uma transformação na economia, na vida social e 



principalmente na paisagem urbana. O artesanato se constituiu como 

principal meio de produção de mercadorias. As feiras, criadas 

pelos mercadores, destacaram-se como importantes entrepostos 

comerciais e como centro do desenvolvimento urbano. 

As principais feiras ficavam nas regiões do Champanha, na França, na 

atual Itália (Gênova e Veneza) e em Flandres (atual Bélgica).  

 

c) Banco: o banco surgiu a partir da necessidade de câmbio das moedas. 

Com o florescimento do comércio no fim da Idade Média, a função de 

banqueiro se tornou algo muito comum na Europa. Nas feiras da Europa 

Central, quando as pessoas chegavam com valores em ouro para trocar 

por outro produto, era o banqueiro quem fazia a pesagem de moedas, 

avaliação da autenticidade e qualidade dos metais, em troca de uma 

comissão. 

 

d) Corporações de ofício: são associações que surgiram no final da Idade 

Média, a partir do século XII na Europa. Oriundas das antigas Guildas, as 

quais reuniam profissionais de diversas áreas, as Corporações de Ofício 

tinham o objetivo de regulamentar as profissões e o processo produtivo 

artesanal, evitar a concorrência, bem como garantir a segurança de seus 

membros. Eram formadas hierarquicamente por Mestres (donos das 

oficinas que possuíam os maiores conhecimentos no ramo), Oficiais ou 

Companheiros (trabalhadores remunerados e mais experientes) e 

os Aprendizes (trabalhadores não remunerados no início da profissão).  

 

 

e) Cartas de franquia: As “Cartas de Franquia” ou “Carta Comunal” 

representaram os documentos que indicavam a liberdade das cidades 

medievais concedida pelos reis e senhores feudais aos burgueses, de 

modo que isentavam as taxas e impostos de seus habitantes, permitindo 

o trânsito de pessoas e de mercadorias. Com isso, as cidades que 

recebiam as “Cartas de Franquia” eram nomeadas de “cidades livres” ou 

“cidade francas”. 

 


