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O FEUDALISMO - Século V ao XIV


Devido ao clima de insegurança provocado pelas invasões no
continente europeu, a população buscava proteção. Os
camponeses buscaram a proteção nas propriedades, com suas
muralhas fortificadas. As cidades medievais perdem sua
importância.



Além de proteção, o proprietário concedia terras ao colono
(colonato). O colono, por sua vez, oferecia sua mão de obra.



O poder político estava dividido entre os senhores feudais
(grandes proprietários de terra), ou seja, o governo era
descentralizado.



Mais tarde, essas propriedades foram chamadas de feudos.



do século XV que
Através de uma cerimônia (juramento), laços de suserania e Pintura
retrata o modo de vida feudal
vassalagem eram criados: O suserano (proprietário) concedia
feudos aos vassalos, os vassalos ofereciam seus serviços e ajuda militar.

Sociedade – estamental (dividida em estamentos):
Nobres
Proprietários de terra.
Clero
Membros da Igreja Católica.
Camponeses
Os servos. Representavam a maioria da população e estavam presos à terra
Divisão espacial dos feudos
Campos abertos
Terras de uso coletivo (bosques e pastos)
Reserva senhorial
Pertenciam ao senhor feudal
Manso servil
Utilizadas pelos servos
A relação servil incluía várias obrigações, como exemplo a Corvéia. Com relação à terra, o servo tinha
apenas o direito de usá-las e produzir para seu sustento e para o sustento do seu senhor (não era
proprietário).
Corvéia: Durante alguns dias da semana, os servos deveriam trabalhar nas terras do seu senhor.
Outras obrigações servis
Banalidades
Talha
Mão-Morta

Pagamento pela utilização de ferramentas do feudo
Parte da produção pessoal do servo era entregue ao senhor feudal
Taxa cobrada em caso de falecimento de algum familiar

No século XIV, uma série de crises enfraquece o sistema, entre elas a fome, a peste e a guerra. Como
veremos mais tarde.
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A IGREJA MEDIEVAL
Desde a época que o cristianismo foi aceito na Europa (391), a Igreja da Idade Média começou a
ganhar força, resistindo às crises e invasões, manteve grande poder.
Diante a fragmentação política da Europa feudal, tornou-se um meio de unificação social. Era a maior
proprietária de terras, por meio de
doações dos fiéis, tornando-se a
mais poderosa instituição do
mundo feudal.
Autoridade: para consolidar o seu
poder e adquirir o respeito da
população, a Igreja mantinha uma
série
de
instrumentos
de
repressão, como o Tribunal da
Inquisição. Esse tribunal tinha
como função julgar e condenar os
hereges. A morte na fogueira era
uma prática comum usada contra
o acusado.

Pintura portuguesa do século XVIII que retrata a condenação pela inquisição

Heresia: Ato de contestar os dogmas da Igreja.
Grupos considerados heréticos:
 Albiginenses: viviam no sul da França, não aceitavam a autoridade do Papa.
 Valdenses: criticavam o luxo em que viviam os membros do clero.
O Clero era formado por membros da Igreja e se dividia em Clero secular e Clero regular.
 Clero secular: padres, bisbos, arcebisbos.
 Clero regular: sacerdotes que viviam no mosteiro (beneditinos, agostinianos, franciscanos)
Importante saber:


Ordem religiosa de Cluny: Criada no século XI, tinha como objetivo recuperar o poder da
Igreja.



Investiduras: O clero colocava seu compromisso com o soberano acima da fidelidade do Papa.
Tem início a corrupção entre os membros do clero.



Poder temporal da igreja: Acumulando riquezas por meio das terras doadas pelos fiéis. Em
troca, era oferecida a salvação eterna.
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EXERCÍCIOS
01. (UFRR – 2009) Com a decadência do Império Romano, a Europa se ruralizou. As atividades
comerciais estavam reduzidas e concentradas em algumas regiões. O poder político estava pulverizado
nas mãos de nobres e de proprietários rurais, que também controlavam os exércitos locais, as
fortificações e os castelos. Na Europa feudal a vida girava em torno da grande propriedade rural, o
feudo, que tendia para a auto-suficiência, tendo em vista que produzia quase tudo que precisava. Sobre
o Feudalismo é correto afirmar:
a) Na sociedade feudal os servos, como os escravos, não tinham qualquer direito, viviam presos à terra
e dela não podiam sair.
b) O Feudalismo desenvolveu-se da mesma forma e com as mesmas características em toda a Europa.
c) Na época feudal, a Igreja era uma instituição fraca, pois não tinha uma influência significativa nas
relações entre senhores e servos.
d) A sociedade feudal era estamental, ou seja, era fundamentada na origem e nas funções sociais
exercidas pelas pessoas.
e) Ainda que o poder local fosse controlado pela nobreza, no sistema feudal a autoridade absoluta era
exercida pelo rei.
02. (UNAMA/PA – 2009) Feudo é um termo que possivelmente veio do latim (feodum, ou do latim
vulgar feudum). Ele designa a terra que o senhor feudal outorgava a seus servos ou vassalos em
contrato de vassalagem. Por este contrato, comum no mundo feudal europeu da Idade Média, as
obrigações eram:
a) desiguais, pois o vassalo poderia plantar e ter proteção na terra feudal, em contrapartida devia
cumprir uma série de obrigações como a corveia, a talha e deveres militares e de hospitalidade para
com os nobres, tornando-se seu servo.
b) parcialmente desiguais, pois os servos moravam nas terras senhoriais, pagavam impostos e deviam
obrigações aos senhores, mas estavam livres para trocarem de senhores caso ocorressem abusos dos
donos das terras.
c) relativamente igualitárias, porque – tanto os senhores se beneficiavam com o trabalho e impostos
dos servos – como estes recebiam terra de graça, roupa, alimentos e proteção senhorial em uma relação
de trabalho livre.
d) desigual e de trabalho obrigatório e gratuito do servo para com o senhor feudal, já que este vassalo
não apenas pagava impostos e tinha obrigações como a corveia, mas era tido como escravo ou
propriedade de seu senhorio.
03. (UFPel/RS – 2009) “Eis dois homens frente a frente: um que quer servir; o outro, que aceita ou
deseja ser chefe. O primeiro une as mãos e assim juntas coloca-as nas mãos do segundo [...] ao mesmo
tempo a personagem que oferece as mãos pronuncia algumas palavras, muito breves, pelas quais se
reconhece o homem de quem está na sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca:
símbolo de acordo e de amizade. Eram estes os gestos que serviam para estabelecer um dos vínculos
mais fortes que a época feudal conheceu.” (BLOC, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70,).
O texto aborda a cerimônia denominada “Homenagem”, típica do sistema feudal. As principais
características deste sistema foram:
a) Sociedade hierarquizada, com predomínio de uma economia agrária, que favoreceu intensa troca
comercial nos burgos e cidades italianas.
b) Fraca concentração urbana, com predomínio da economia agrária sob a organização do Estado
monárquico forte, apoiado pelo clero e pela burguesia.
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c) Poder do Estado enfraquecido, ritmo de trocas comerciais pouco intenso, uso limitado da economia
monetária, predominando uma sociedade agrária.
d) Ampliação do poder do Estado, uma sociedade organizada em três camadas – clérigos, guerreiros e
trabalhadores – e predomínio da economia rural.
e) Intensificação da produção agrícola pelo uso da mão de obra escrava, poder fortemente centralizado
e submissão dos burgos ao domínio da Igreja.
04. (UEL/PR – 2008) Sobre a religiosidade medieval, é correto afirmar:
a) Com o fim do Império Romano, o Cristianismo, até então perseguido, difundiu-se pela Europa,
sendo seus adeptos liberados dos impostos pagos pelos idólatras.
b) A prática da bruxaria, então disseminada nos meios clericais, provocou a reação dos crentes e a
Revolução Protestante, levando à renovação da experiência cristã.
c) O ateísmo foi combatido duramente pela inquisição, tendo como conseqüência o desaparecimento
dos descrentes até o século XVIII.
d) A experiência da reclusão foi bastante característica na vida religiosa do período medieval,
sobressaindo-se a ordem beneditina, fundada sobre o princípio da vida dedicada à oração e ao trabalho.
e) A ativa participação dos leigos na instituição eclesiástica, assim como uma tendência ao
enfraquecimento da hierarquia dessa, podem ser apontadas como características do período.
Respostas: 01 – D; 02 – A; 03 – C; 04 – D.
SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS:
Diversos filmes, livros e jogos retratam o período medieval. Podemos destacar:
Filmes:
- “Robin Hood” (Ridley Scott, 2010): Filme que conta como Robin Hood, o herói mítico inglês,
teria se tornado uma lenda. Um grande destaque do filme é a belíssima reconstituição dos
feudos.
- “O incrível exército de Brancaleone” (Mário Monicelli, 1965): clássico do cinema italiano que
retrata o período numa interessante sátira, cômica e que ao mesmo tempo retrata os problemas e
diversas outras questões da época.
Jogos:
- “Medieval – Total War”: Jogo que aborda a estratégia e diversas características do período
medieval. Os jogos da série “Total War” possuem uma interessante mecânica que possibilita o
confronto de numerosos exércitos. Dentre os títulos estão, além do “Medieval” (1 e 2), “Rome”,
“Empire” e outros.
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