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MOMENTO DÉJÀ VU



IDADE MÉDIA



FEUDALISMO- ALTA IDADE MÉDIA 

FEUDALISMO: sistema sócio-político, econômico e cultural 
tipicamente da Idade Média, entre os séculos V e XV. Formado 
durante a Alta Idade Média, na Europa Ocidental, a partir da 
fusão/miscigenação de elementos culturais dos romanos +  
elementos culturais dos povos germânicos (chamados de 

“bárbaros” pelos romanos). 



Elementos que 
contribuíram para a 
formação da Europa 

medieval

Colonato: origem romana

Comitatus: origem germânica

Cristianismo

Feudalismo

Doação de feudos

Suserania e vassalagem

Suserano: auxílio 
militar e defesa em 

julgamentos

Vassalo: auxílio 
militar; ajuda 
financeira e 

testemunha em 
julgamentos

Cerimônia homenagem e o juramento de 
fidelidade

Senhor: autoridade máxima 
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FORMAÇÃO DA EUROPA MEDIEVAL



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FEUDALISMO

a) Descentralização política: cada feudo com o 
seu próprio senhor feudal;
b) agricultura de subsistência;
c) sociedade estamental: sociedade altamente 
hierarquizada com base no princípio da 
consanguinidade;
d) teocentrismo: hegemonia cultural da Igreja 
Católica. Visão na qual “Deus estava no centro 
do universo, acima de todos e de tudo”.



FEUDO É TERRA.



Organização:
• Manso senhorial.

• Terras comunais.

• Manso servil.

• Castelo.
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SENHORIO



FEUDALISMO



Sociedade feudal = sociedade de ordens



Clérigos (oram)

Bispos, abades, 
monges e párocos.
• Ministram os 

sacramentos.
• Orientam e 

amparam os 
necessitados.

• Muitos clérigos 
detinham grandes 
extensões de terra. 

Nobres 
(guerreiam)

Reis, duques, 
marqueses, 
condes, 
viscondes, 
barões.
• Oferecem 

proteção aos 
camponeses.

• Guerra, 
caçada e 
torneios.

Trabalhadores 
(trabalham)

Servos, vilões e 
escravos.
• Recebiam proteção 

senhorial.
• Cultivam a terra para 

o sustento.
• Pagamento dos 

impostos: corveia, 
talha e banalidade.

• Pagamento do dízimo 
à Igreja.
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SOCIEDADE FEUDAL



Relações de suserania e vassalagem

Fonte: https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-

vassalagem

https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem


Deus quis que, entre os homens,
uns fossem senhores e os outros
servos, de tal maneira que os
senhores estejam obrigados a
venerar e amar a Deus, e que os
servos estejam obrigados a amar
e venerar o seu senhor.

In: St. Laud de Angers, fim do
século XIII. In: FREITAS, Gustavo
de. 900 textos e documentos de
História. Lisboa: Plátano, s.d. v. 1,
p. 145.



A Igreja Católica e seu poder na Idade Média



A Igreja Católica e seu poder na Idade Média

a) Poder econômico
(maior proprietária de terras)

b) Poder militar
+ terras = + vassalos = + exército

c) Poder político
(tendência à universalização do poder da Igreja)

- poder secular (temporal/material) 
+ 

-poder atemporal (espiritual- legitimador da Igreja)

d) Poder intelectual
(monopólio cultural = justificativas religiosas para 

qualquer questão)

Em síntese: teocentrismo + fé + dogmatismo
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Igreja e cristianismo



Mudanças na Europa Feudal (séculos XI-XIV)



Transição da Alta para a Baixa Idade Média



Mudanças na Europa Feudal (séculos XI-XIV)

a) Expansão das áreas de cultivo;
b) Desenvolvimento de inovações técnicas;

- a charrua;
- o sistema de rotação trienal;
- a nova forma de atrelar o animal para puxar o arado;
- o aprimoramento e a difusão de moinhos;

c) o aumento da produção de alimentos;
d) crescimento demográfico 

- Século X: 22 milhões de habitantes 
- Século XIII: 55 milhões de habitantes

e) o revigoramento do comércio e das cidades
- feiras medievais;

f) as Cruzadas;
g) as universidades.



Mudanças na Europa Feudal na Baixa Idade Média



Mudanças na Europa Feudal na Baixa Idade Média



Sistema de rotação trienal



Difusão de moinhos



RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO



RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO

➢ RENASCIMENTO COMERCIAL E URBANO 
(séculos XI- XII)

- retorno e revigoramento das cidades;
* êxodo rural; 

- fortalecimento e crescimento do comércio;
*feiras medievais;

- surgimento e fortalecimento da burguesia;
- artesanato                   oficinas               corporações de ofícios;

- surgimento dos bancos;
- crescimento demográfico             + produtividade

+ alimentos = + trocas comerciais



FEIRAS MEDIEVAIS



Principais rotas comerciais



CRUZADAS (SÉCULOS XI-XIII)

Cruzadas: expedições militares cristãs para a retomada
da Terra Santa (Jerusalém) dos muçulmanos.

-Peregrinação “guerra santa” (guerra justa)
- Concílio de Clermont Ferrand (1095): o papa Urbano II

convoca os “cruzados” para libertar a Terra Santa e combater
os “infiéis” (muçulmanos).

- Expansão da fé cristã;
- Expansão territorial: conquista de novas terras;
- Controle populacional;
- Renascimento comercial reabertura do Mar Mediterrâneo

ao comércio

Em resumo: FÉ + TERRAS + GUERRAS + COMÉRCIO



CRUZADAS: 8 EXPEDIÇÕES OFICIAIS E 2 EXTRA-OFICIAIS

Fonte: https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas

https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas


CONSEQUÊNCIAS DAS CRUZADAS

 Fracasso no campo militar;
 Expansão europeia para além de seus limites;
 Reabertura do Mar Mediterrâneo e incentivo ao 

comércio entre Ocidente e Oriente;
 Renascimento urbano devido ao comércio;
 Morte de milhares de pessoas com as lutas e pestes;
 Enormes gastos dos nobres com as campanhas e, 

consequentemente, enfraquecimento da nobreza;
 Fortalecimento de alguns reis europeus e crise do 

mundo feudal;
 Interesses materiais                     interesses religiosos





MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 1)

Observe a imagem e responda.

O feudalismo marcou profundamente a Europa medieval entre os

séculos V e XV. Com base na imagem, explique e caracterize o

feudalismo. Cite três características e explique-as.

Fonte: https://megaarquivo.wordpress.com/tag/feudalismo/

https://megaarquivo.wordpress.com/tag/feudalismo/


RESOLUÇÃO

GABARITO:

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 feudo tinha o seu próprio senhor feudal;

b) a agricultura de subsistência: a produção de alimentos voltada para a sobrevivência.

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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 2)

Observe o esquema e responda.

O feudalismo foi caracterizado por relações de poder como a

suserania e a vassalagem. Com base no esquema acima, explique o

funcionamento das relações de suserania e vassalagem.

Fonte: https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem

https://combatespelahistoria.wordpress.com/2009/04/19/cerimonias-do-contrato-de-vassalagem


RESOLUÇÃO

GABARITO:

As relações de suserania e vassalagem eram 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).



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 3)

Observe a pirâmide da sociedade feudal e responda.

Explique as principais características da sociedade feudal citando a
função social de cada grupo social.

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/feudalismo

http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/feudalismo


RESOLUÇÃO

GABARITO:
A sociedade feudal se caracterizava por ser uma sociedade
estamental, ou seja, uma estrutura social fixa e 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).

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


MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 4)

O Feudalismo marcou profundamente a Idade Média por ser o
sistema político, econômico e social deste período. As principais
características do feudalismo eram:

a) Sociedade de ordens, economia levemente industrial, unificação
política e mentalidade impregnada pela religiosidade.
b) Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, organização
política descentralizada e mentalidade marcada pela ausência do
cristianismo.
c) Sociedade de ordens, economia comercial e competitiva, centralização
política e mentalidade pagã.
d) Sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente,
fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela
religiosidade.
e) Sociedade igualitária, economia industrial, centralização política e
sociedade antropocêntrica.



RESOLUÇÃO

GABARITO:
Letra “D”. 

O feudalismo é caracterizado pela
fragmentação/descentralização política, pela sociedade de
ordens (sociedade estamental e hierarquizada), pela
economia agrária e autossuficiente (agricultura de
subsistência) e pela mentalidade fortemente influenciada
pela religiosidade (poder da Igreja Católica).



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 5)

“Servir” ou, como também se dizia, “auxiliar”, – “proteger”: era 
nestes termos tão simples que os textos mais antigos resumiam 
as obrigações recíprocas do fiel armado e do seu chefe.” 

In: Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987.
O mais importante dos deveres que, na sociedade feudal, o 

vassalo tinha em relação ao seu senhor era: 

a) o respeito à hierarquia e à realização das atividades religiosas.
b) o auxílio na guerra, participando pessoalmente, montado e

armado, nas ações militares desenvolvidas pelo senhor.
c) a proteção policial das aldeias e cidades existentes nos arredores

do castelo de seu senhor.
d) a participação nos torneios e festejos locais, sem que o vassalo

jamais levantasse suas armas contra seu senhor.
e) a servidão, trabalhando no cultivo das terras do senhor e pagando

os tributos e encargos que lhe eram devidos.



RESOLUÇÃO

GABARITO:
Letra “B”. 

A relação de suserania e vassalagem se estabelecia entre
dois nobres, sendo que um deles era considerado vassalo,
aquele que devia obrigações ao outro por conta de ter
recebido um beneficio. O nobre que concedia algo (proteção
ou terras) era denominado suserano e o nobre que recebia
era o vassalo, este último devedor de obrigações
costumeiras como a defesa militar.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 6)

Mergulhados numa atmosfera social em que qualquer relação de inferior
a superior reveste uma coloração diretamente humana, essas
pessoas, para com o senhor, não estão obrigadas apenas às
múltiplas rendas ou prestações de serviços que oneram as casas e os
campos. Devem-lhe também auxílio e obediência e contam com a
sua proteção.

In: Marc Bloch. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 278. 

O texto refere-se às relações:

a) entre reis e súditos. 
b) de servidão. 
c) entre homens e mulheres. 
d) de vassalagem. 
e) entre Deus e os clérigos.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

Letra “B”.

O comando desta questão, através do texto, remete a
servidão que ocorreu durante o sistema feudal. As demais
alternativas estão incorretas.

Os servos eram os camponeses que não possuíam terras e
trabalhavam nas terras dos senhores feudais pagando
pesados impostos como a corveia, talha, banalidades, mão
morta, tostão de Pedro, entre outros.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 7)

As feiras foram muito difundidas pela Europa a partir do
século XI. Entre os motivos que provocaram tal fenômeno,
podemos citar:

a) a unificação da moeda europeia, que facilitou a atividade dos
banqueiros e a aquisição de mercadorias.

b) o aumento da produção agrícola, provocado pelos
desmatamentos, que ampliavam a quantidade de terras
cultiváveis.

c) a eliminação das práticas feudais, que prendiam os camponeses à
terra e reduziam a monetarização da economia.

d) o crescimento urbano, provocado pelas doenças e epidemias que
surgiram nas áreas rurais e provocavam êxodo em direção às
cidades.

e) a regionalização das economias, que limitou significativamente a
obtenção de mercadorias provenientes de terras distantes.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”.

A Baixa Idade Média é o período marcado por importantes
transformações na estrutura feudal, determinada pelo
grande crescimento populacional. Se uma parcela da
população se dirige para as cidades, a maior parte ainda se
concentra nos feudos e, portanto, na atividade agrícola. O
desenvolvimento de novas técnicas aumentou as áreas de
cultivo. Consequentemente, as feiras medievais foram
criadas para a venda desses excedentes, intensificando as
atividades comerciais.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8- (TAREFA MÍNIMA 1- QUESTÃO 8)

Observe o mapa e responda.

As Cruzadas marcaram profundamente a Baixa Idade Média (séculos
XI-XIV). Com base na imagem, explique as principais consequências
das Cruzadas.

Fonte: https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas

https://www.coladaweb.com/historia/guerras/cruzadas


RESOLUÇÃO

As principais consequências das Cruzadas foram:

- fracasso dos cristãos no campo militar;

- expansão europeia para além de suas fronteiras com a 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.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his
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