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1- Significado
- Modo de produção ou sistema politico, econômico e 
social que vigorou durante boa parte da Idade Média.

2- Origens
- Estruturais: fusão de elementos da cultura romana

em crise ( villas, colonato e ruralização) com 
elementos da cultura germânica ( comitatus e 
beneficium).

- Conjunturais: a nova onda de invasões dos 
normandos ou vikings, intensificando a ruralização e 
interiorização em castelos e senhorios.

ALTA IDADE MÉDIA: O FEUDALISMO 
EUROPEU
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3- Feudalismo: sociedade e economia

a) Sociedade

- Estamental ou de ordens, com estrutura social 
rígida e hierárquica, dada pelo nascimento e com 
pequena possibilidade de movimentação entre as 
ordens. “Uns nasceram para orar, outros para 
lutarem e os demais trabalharem na glória de 
Deus”.
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Sociedade 
feudal

Clero: membros 
da Igreja, 

responsáveis pela 
preservação da fé 
e dos valores da 
sociedade cristã.

Vilões: 
trabalhadores 

livres que 
vagavam pelos 
senhorios em 

busca de 
trabalho.

Nobreza: elite 
política da 

sociedade, suseranos 
e vassalos, 

responsáveis pela 
defesa militar do 
mundo cristão 

ocidental.

Camponeses 
ou Servos:
maioria da 
população, 

responsáveis 
pela produção 
de alimentos.
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b) Economia
- base agrária , com prática do pastoreio e artesanato local

- produção para a subsistência ou autossuficiente.

- comércio local e esporádico, à base de troca(escambo).

- feudo ou senhorio dividido em 3 partes ( ver esquema ):

mansus servis, mansus senhorial ou domínio e terras

comunais.

- a base das relações sociais de produção era a servidão,

onde o servo = homem livre preso à terra por

obrigações para com o seu senhor. Exemplos: corveia,

talha, banalidade, capitação e mão morta.



A organização do senhorio 

Senhorio

Manso senhorial Manso servil Manso comum

Trabalho gratuito 
dos servos 
(corveia)

Terras arrendadas 
aos servos  

Terrenos baldios, 
bosques, áreas de 

pastagens

A produção 
pertence ao senhor.

Parte da 
produção é 
entregue ao 

senhor 

Os recursos podem 
ser retirados por 

todos os 
moradores do 

senhorio.
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c) Político e institucional

- poder politico descentralizado

- predomínio das relações de suserania e vassalagem,

criando vínculos de ajuda e auxilio mutuo entre

SUSERANO ( doa o feudo ou benefício) E VASSALO

( recebe o feudo ou beneficio)

- feudo = “bem ou beneficio doado que se torna

hereditário” e que selava vínculos entre SUSERANO

E VASSALO

- supremacia institucional e ideológica da Igreja Católica


