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O Feudalismo foi uma 
organização econômica, política 

e social baseada na posse da 
terra - o feudo - que predominou 

na Europa Ocidental durante a 
Baixa Idade Média.

As terras e títulos de nobreza 
eram doadas pelo rei como 
recompensa aos líderes por 

terem participado de batalhas.

O feudo era uma grande propriedade rural 
que abrigava o castelo fortificado, as 

aldeias, as terras para cultivo, os pastos e 
os bosques.

Teve origem no Império Carolíngio, quando o 
rei precisava de aliados defender suas 
extensas fronteiras. A partir do séc. IX 

quando o este império se desintegra, o que 
sobra são várias regiões independentes entre 

si governadas por um nobre.

O feudalismo foi a forma de 
organização social e 

econômica instituída na Europa 
Ocidental entre os séculos V a 

XV, durante a Idade Média. 
Baseava-se em grandes 

propriedades de terra, chamadas 
de feudos, que pertenciam aos 

senhores feudais, e a mão de obra 
era servil.

Com a queda do Império Romano do Ocidente e a invasão 
dos povos bárbaros entre os séculos IV e V, a Europa 

atravessou um período de ruralização, isto é, os moradores 
da cidade se deslocaram para o campo, fugindo da 

instabilidade provocada pela movimentação dos bárbaros.



Características do 
Feudalismo

Sociedade Feudal
A sociedade, no feudalismo, era 

denominada estamental porque era 
composta por camadas sociais que se 

diferenciavam pelos privilégios que 
possuíam.

Quase não existia mobilidade social e passar 
de um estamento social para outro era 

praticamente impossível.
Existiam três estamentos sociais – nobreza, 
clero e servos.

Nobreza
A nobreza era proprietária de terras e recebia o nome de 

senhores feudais. Estes aplicavam as leis, concediam 
privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam 

a justiça, declaravam a guerra e faziam a paz.
No topo da nobreza estava o rei, que concentrava pouco 

poder político, pois este era dividido entre o monarca e os 
senhores feudais. No entanto, o monarca tinha prestígio 

junto aos outros senhores feudais.

Clero
A Igreja se tornou a mais poderosa 

instituição feudal, pois era proprietária de 
vastas extensões de terra, além de 

influenciar as relações sociais.
Segundo ela, cada membro da sociedade 

tinha uma função a cumprir em sua 
passagem pela terra. A função do nobre 
era proteger militarmente a sociedade, a 

do clero, rezar e a do servo, trabalhar.

Servos
O trabalho estava fundamentado na servidão, com os camponeses presos à terra e 

subordinados a uma série de obrigações desde impostos e serviços.
Por outro lado, os senhores feudais deveriam protegê-los em caso de ataques.



Economia feudal
A economia no feudalismo se caracterizava 

pela produção autossuficiente, pois se 
destinava ao consumo local e não ao 

comércio em larga escala.
Na época de boas colheitas, os excedentes 
eram trocados em feudos vizinhos ou nas 
feiras que ocorriam nas cidades. Muitas 

vezes o comércio ocorria através do 
intercâmbio de gêneros e não moedas; 

porém, estas existiam e eram emitidas por 
cada feudo.

A economia durante a Idade Média era basicamente agrária, o que não 
significa afirmar que o comércio tenha desaparecido. Durante a 
Antiguidade Clássica, o mar Mediterrâneo foi o principal local do 

comércio marítimo. Com a expansão árabe a partir do século VII d.C., o 
Mediterrâneo foi conquistado por esse povo, e os europeus ocidentais 
não tinham alternativa a não ser a agricultura. Além disso, com a fuga 

das cidades para o campo, a terra se valorizou.

A prática agrícola exigia cuidado com a 
terra. Para isso, os servos que trabalhavam 
nela utilizavam instrumentos como o arado 
e a força dos animais domesticados. Uma 
técnica para manter a fertilidade do solo 
era a rotação das terras. Enquanto uma 
porção do terreno era utilizada, a outra 

porção ficava de repouso e era utilizada na 
plantação seguinte, enquanto a utilizada 

anteriormente ficava de repouso. Com isso, 
aumentou-se a produção e, 

consequentemente, a população.



Política feudal

O poder político no feudo era 
exercido pelo senhor feudal, que 

possuía exército, cobrava impostos e 
distribuía a justiça. No entanto, sua 
obrigação era proteger os servos e, 

para isso, construía um castelo 
fortificado, em torno do qual se 

desenvolvia a comunidade.

Quando um senhor feudal necessitava apoio para a guerra, 
fazia alianças com nobres menos poderosos. Através de um 

juramento de fidelidade - chamado "homenagem" - o senhor 
feudal com mais recursos se tornava suserano e o outro, 

vassalo. Em retribuição, este recebia terras ou as rendas de 
algum pedágio ou do moinho, por exemplo. Porém, por sua 

parte, o vassalo deveria defender o suserano e acompanhá-lo 
em caso de conflito.

Importante lembrar que 
os membros do clero 

poderiam ser senhores 
feudais. Os mosteiros, 

além do edifício religioso, 
possuíam grandes 

extensões de terra para 
seu sustento.



Como ocorriam as concessões de terra?

Um feudo podia ser obtido das 
seguintes maneiras:

Concessão do rei ou de um senhor 
feudal: para compensar os serviços 

de um nobre ou de um cavaleiro 
destacado e assim conseguir a 

vassalagem;

Casamentos: assegurava a 
fidelidade dos senhores feudais 

e garantia que a terra 
continuaria na mesma família;

Guerras: quando os laços de 
vassalagem eram rompidos, uma 

família não tinha herdeiros ou 
mesmo por desejar expandir suas 

terras era comum fazer guerras 
para obter mais territórios.



As obrigações servis

Na época do feudalismo, durante a Idade Média, os servos (camponeses) habitavam as terras dos senhores feudais. Em 
troca, eram obrigados a pagar taxas em forma de trabalho e mercadorias. Quase tudo que produziam acabava indo para 

as mãos dos senhores feudais. Para os servos, sobrava apenas o pouco para a sobrevivência da família.

Talha
Era uma obrigação pela 

qual o servo deveria passar, 
para o senhor feudal, 
metade de tudo que 

produzia nas terras que 
ocupava no feudo. Se 
colhesse 20 quilos de 

batata, 10 quilos deveriam 
ser separados para o 
pagamento da talha.

Corveia
Esta obrigação correspondia ao 

pagamento através de serviços prestados 
nas terras ou instalações do senhor 

feudal. De 3 a 4 dias por semana, o servo 
era obrigado a cumprir diversos trabalhos 
como, por exemplo, fazer a manutenção 
do castelo, construir um muro, limpar o 
fosso do castelo, limpar o moinho, etc. 

Podia também realizar trabalhos de 
plantio e colheita no manso senhorial 

(parte das terras do feudo de uso 
exclusivo do senhor feudal).

Banalidades
Esta obrigação correspondia 
ao pagamento pela utilização 
das instalações do castelo. Se 

o servo precisasse usar o 
moinho ou o forno, deveria 

pagar uma taxa em 
mercadoria para o senhor 

feudal.

Mão-morta, que 
era uma espécie de 

taxa que o servo 
devia pagar ao 

senhor feudal para 
permanecer no 

feudo quando o pai 
morria. 

Tostão de 
Pedro (10% da 

produção), que o 
servo devia pagar à 

Igreja de sua 
região.



Crise do feudalismo

A crise do feudalismo começou a partir do século XII, quando mudanças na sociedade europeia colocaram em xeque as

estruturas do feudalismo. As cidades voltaram a surgir após séculos de abandono, desde os tempos das invasões bárbaras.

Houve o aumento populacional ocorrido no ano 1000, também chamado de “ano da paz de Deus”, por conta da queda

significativa nas guerras medievais.

Com o aumento demográfico, a produção agrícola também se expandiu, exigindo maior trabalho dos servos e o uso de

técnicas mais avançadas para atender a demanda.

Outro fator que transformou a sociedade europeia foram as Cruzadas. Inicialmente eram expedições religiosas que se dirigiam

até o Oriente para resgatar os locais sagrados para os cristãos e que estavam nas mãos dos islâmicos. No entanto, essas

expedições ganharam outras dimensões ao trazerem para a Europa Ocidental produtos orientais, como as especiarias.

O comércio retomava suas atividades após mais de um milênio de predomínio agrícola. O mar Mediterrâneo voltava a 

receber expedições comerciais que interligavam o Ocidente com o Oriente. As cidades italianas de Gênova e Veneza fizeram 

acordos comerciais com os islâmicos a fim de manter a abertura do Mediterrâneo para essa nova onda comercial.

Surgia nesse contexto a burguesia, uma classe social formada por comerciantes que enriqueceram com as trocas comerciais 

de produtos orientais. Ao redor dos feudos se formavam as feiras, que faziam as negociações dos produtos; instalava-se os 

primeiros bancos para fazer as conversões monetárias, e as moedas voltavam a circular no Ocidente.

Marcou a retomada o cientificismo, ou seja, da pesquisa científica no estudo sobre a natureza.

Renascimento.

A peste negra.

Os reis começaram a ganhar força política ao liderarem as tropas militares que abafaram as revoltas servis e atuaram na

linha de frente das guerras entre os primeiros reinos europeus, como a Guerra dos Cem Anos, um conflito envolvendo a França

e a Inglaterra. De chefes militares, os reis ganhavam poderes políticos e começavam a se tornar monarcas absolutistas,

característica dos reinos modernos.

Aumento da circulação de moedas.

Expedições marítimas e descoberta de novas terras.

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-dos-cem-anos.htm

