
 
 

- IDADE MÉDIA –  
História Medieval  

 
 

Conceito de  
Feudalismo: 

 

Sistema político, 
econômico e 
social que 
vigorou na 
Idade Média. 

 

TÁCIUS FERNANDES 
PROF. DE HISTÓRIA - CNSA 





 



     
O SURGIMENTO DO FEUDALISMO 

ESTÁ ASSOCIADO À : 

1.Decadência do 
Império 
Romano  

☛ vila; 

☛ colonato;  

☛  fragmentação 
do poder 
político.  

2. formação 
dos reinos 
bárbaros 

☛ economia 
agropastoril;  

☛ comitatus;  

☛ beneficium.  

 



3 LEGADO DO IMPÉRIO 
CAROLÍNGIO 

 - Criação dos Condados, das Marcas e 
dos Ducados. 
- Existência dos Benefícios 
- Difusão da cultura Cristã 



CARACTERÍSTICAS : 

Ruralização da 

Sociedade;  

Enfraquecimento 

comercial;  

Sociedade 

hierarquizada; 

Dependência 

pessoal; 

 Defesa Privada; 

Sistema de 

produção feudal 

Fragmentação 

do poder Central 

 

Supremacia da 

Igreja Católica; 

Clericalização da 

sociedade; 



Sociedade Feudal : SOCIEDADE 
TRINITÁRIA 

TRABALHAM  

LUTAM  

ORAM  



Os que oram... 
 

Intermediavam os contatos com Deus.  



1.O poder da Igreja Católica   

 poder econômico, 
político e cultural 
- o teocentrismo ( 
explicação 
religiosa para 
quase tudo) 

 Monopólio do 
saber e da 
interpretação da 
realidade  social  

 DIVISÃO DA IGREJA 

 
CLERO  

SECULAR 

AÇÃO  

EM  

SOCIEDADE 

CLERO REGULAR 

COMUNIDADE ISOLADAS 

- MOSTEIROS  



CLERO 

REGULAR 

Vive em isolamento em relação 

aos fiéis. 

CLERO 

SECULAR 
Vive em contato mundano com 

os fiéis. 

Alto Clero e Baixo Clero 



1.1.  A AÇÃO DA IGREJA 

REPRESSIVA : 

EXCOMUNHÃO 

 INTERDIÇÃO 

 INQUISIÇÃO 

SOCIAL : 

 CRIAÇÃO DE 
HOSPITAIS, 
ORFANATOS E 
LEPROSÁRIOS 

 INSTITUIÇÃO D O 
ASILO DE DEUS 

 IMPOSIÇÃO DA 
“TRÉGUA  DEUS” 



 
Os que combatem... 

 
 

Garantiam a proteção da sociedade.  



2. Nobreza (reis, condes, 
duques, cavaleiros),  

Homenagem - 
Juramento solene 
de fidelidade do 
vassalo perante 
seu suserano. 

 Investidura - 
entrega do feudo 
feita pelo suserano 
ao vassalo. 



2.2. VASSALAGEM 

 Nessa relação, 
encontramos, de um 
lado, o suserano 
(proprietário que 
concedia feudos a 
seus protegidos) 

 Suserano - Dar 
proteção militar e 
prestar assistência 
judiciária aos seus 
vassalos;  

  o vassalo (pessoa 
que recebia feudos do 
suserano, 
prometendo-lhe 
fidelidade).  

 Vassalo - Prestar 
serviço militar, 
durante certo tempo, 
a seu suserano;  



AUXÍLIO 

CONSELHO 

PROTEÇÃO 

SUSTENTO 





 
Os que trabalham... 

 
 

Ralavam na gleba por toda a sociedade.  



3.   A CLASSE SERVIL 

  PRINCIPAIS 
OBRIGAÇÕES: 
corvéia (trabalho de 3 
a 4 dias nas terras do 
senhor feudal), talha 
(metade da produção), 
banalidades (taxas 
pagas pela utilização 
do moinho e forno do 
senhor feudal). 

Servos trabalhando no feudo 



Captação: imposto anual pago 
pelo simples fato de se estar vivo. 

 

Dízimo: "contribuição" de 10% 
da produção pago à Igreja. 
 
 



Deveres dos Servos 

Corvéia 
Trabalho gratuito de 3 a 5 dias por 

Semana no Manso Senhorial. 

Talha 
Dar parte da produção (3/4 dia) ao  

Suserano. 

Banalidades 
Pagamento, em espécie, pela utilização 

de instrumentos do Feudo. 

Tostão 

De Pedro 

Dar 10 por cento da produção feudal 

para a Igreja Católica. 

Captação 
Imposto  anual pago pelo simples fato  

De estar vivo. 



As terras dos feudos  

 Reserva senhorial: 
terras que pertenciam 
exclusivamente ao senhor 
feudal. .  

 Campos abertos: terras 
de uso comum. 
compreendiam bosques e 
pastos, havia uma posse 
coletiva da terra 

 Manso servil ou 
tenência: terras 
utilizadas pelos servos, 
das quais eles retiravam 
seu próprio sustento e 
recursos para cumprir as 
obrigações feudais."  





Feudo 

Manso Comunal 

Manso Servil 

Manso Senhorial 

Manso Servil 



ECONOMIA MEDIEVAL 
 

 A economia agrícola.  

 Existiam moedas na Idade Média, 
porém eram pouco utilizadas. 

  As trocas de produtos e mercadorias 
eram comuns 

 Rural  

  auto-suficiente 



História da Baixa Idade Média e 
Cruzadas  

 (séculos XIII ao XV)  

  Contexto Histórico  

 Inovações técnicas: moinho hidráulico, 
arado com roda  melhorou a produção e a 
alimentação 

 Diminuição das guerras e das doenças 
provocou um AUMENTO DEMOGRÁFICO   



 
IDADE MÉDIA NOS  
SÉCULOS XI AO XIV  

 
  

1. Pressão demográfica que não era absorvida pela 
precária    estrutura do sistema feudal.  

 2. Reatirculação do comércio a partir dos interesses 
da população  excedente que migrou para os 
burgos. 

 3. Incidência de saques e ataques aos castelos e 
aldeias. 

 4. Necessidade de conquistas territoriais como 
forma de resolver a  profunda crise social. 

 5. Organizações das expedições militares-religiosas 
no oriente e no   ocidente, denominadas de 
Cruzadas.  



SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA 
DAS CRUZADAS  

 
• Campo Econômico 

 

As Cruzadas se apresentavam 
como um contra-ataque da 
Europa Cristã para romper o 
cerco muçulmano que estivera 
submetida desde o século VIII. 

 
 



• Campo Social 
 

Foram, também, uma forma 
de aliviar a pressão 
demográfica no continente 
que ameaçava destruir o 
feudalismo. 
 
        
     



Campo Religioso  

 

Para a Igreja Católica o 
movimento significou a 
possibilidade para expansão da 
sua fé.  



As Cruzadas ( 8 cruzadas)  
 

 • Guerra entre Cristão e muçulmanos 
• Cristão buscam retomar a Terra  
Santa (Jerusalém) 
• Idéia de Guerra Santa   

 Os cavaleiros Cruzados  

 • a fé religiosa (dois lados) 
• os saques 
• os combates sangrentos   





AS CONSEQUÊNCIAS DAS 
CRUZADAS  

  Apesar do fracasso no plano militar, as Cruzadas 
mudaram a face da Europa:  

 1. Possibilitando a reabertura do Mediterrâneo à 
navegação e ao    comércio da Europa. 

 2. Proporcionando o reatamento das relações 
entre o Ocidente e o    Oriente. 

 3. Contribuindo para a decadência do feudalismo 
e  consequentemente reduziu o poder dos 
senhores feudais. 

 4. Influenciando no surgimento da burguesia.  

   



A VOLTA DO COMÉRCIO 

 

 Influência das Cruzadas no 
comércio 
•Os mercadores: burgueses 
• Feiras e Rotas de Comércio 
• Oposição da Igreja católica 





   "O aumento do 
comércio 
promoveu o 
desenvolvimento 
das cidades 
medievais. Grande 
parte dessas 
antigas cidades 
tinha um núcleo 
fortificado com 
muralhas, chamado 
burgo.  

Cidade Medieval de Ávila  



O RENASCIMENTO DAS CIDADES 
(SÉCULO XV) 

  • formação dos burgos: deram 
origem às cidades 

crescimento das cidades em função 
do comércio 

Cambistas e bancos estimulavam a 
circulação de moedas  



O RENASCIMENTO DAS CIDADES 

 

 Isolamento dos feudos 

 Revoltas camponesas 

 Rotas Comerciais 

 Novas oportunidades 

 Monetarização   

 Pestes e epidemias  



SÃO CARACTERÍSTICAS DA 
CRISE FEUDAL: 

 Ω-   Expansão predatória da exploração de 
terras, que teria contribuído para o desgaste de 
sua fertilidade;  

 Ω-  Intenso desmatamento, que  teria 
gerado a alternância de períodos chuvosos e 
secos e alterações climáticas e ecológicas;  

 Ω- Diminuição da produção agrícola 
associada ao encarecimento dos produtos e ao 
esgotamento das minas de ouro e prata da 
Europa;  

 Ω- Aumento do número de nobres e de 
suas necessidades de consumo, que teria 
aumentado consideravelmente o grau de 
exploração sobre a massa camponesa.  



 Ω- A reabertura do mar Mediterrâneo, 
o desenvolvimento de uma economia 
comercial e o fortalecimento do poder real.  

  Ω- Intensificação das relações 
monetárias, rompendo a base natural da 
economia feudal.  

 Ω-  Crescimento da atividade 
comercial, devido ao aumento do volume 
dos excedentes.  

 Ω-  Aumento da produção agrícola, 
provocando a queda da taxa de 
mortalidade.  



 Ω-  Enfraquecimento do poder 
aristocrático como decorrência da queda 
dos rendimentos senhoriais.  

 Ω- Expansão do comércio a longa 
distância, para suprir as carências da 
sociedade européia.  

 Ω- Revoltas populares nos campos e 
cidades como e conseqüência do 
aprofundamento da exploração. 

 Ω-  Formação das corporações de 
ofício, defendendo o trabalho artesanal 
nas novas cidades.  



SÍNTESE DA  TRANSIÇÃO DO 
FEUDALISMO AO CAPITALISMO 

Diante da crise agrária fazia-se 
necessária a conquista de 
novas áreas produtoras.  

Diante da crise demográfica 
fazia-se necessário o domínio 
sobre as populações não-
européias.  



Diante da crise monetária 
fazia-se necessária a descoberta 
de novas fontes de minérios.  

Diante da crise social fazia-se 
necessário um monarca forte, 
controlador das tensões e das 
lutas sociais.  



Diante da crise político-
militar fazia-se necessária uma 
força centralizadora e 
defensora de toda a nação.  

Diante da crise clerical fazia-se 
necessária uma nova Igreja.  

Diante da crise espiritual 
fazia-se necessária uma nova 
visão de Deus e do homem.  


